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امركزنأهميةمنزادوقدالعربية،بالمنطقةالتعليموتميزجودةتعزيزفيلإلسهاميتطلعوالدولية،اإلقليميةالمنظماتمنكغيرهالتعليمفيوالتميزللجودةاإلقليمياليونسكومركزإن

لهالجغرافيالتموضعضمنمتميزموقعوهووأوروباوآسياأفريقياالثالثالعالمقاراتبينيربطالذياالستراتيجي"السعوديةالعربيةالمملكة"المقردولةموقعخاللمنالعالمدولتوسطه
.المزدهرةالتنميةهذهطليعةفيويأتيالصدارةموقعيأخذبذلكوالمركزوالحيوية،بالنشاطتتمتعوبمنطقة

قامتقداالستراتيجيةخطتناإنوجدارة،فعاليةبكلالتوقعاتهذهلمجابهةاالستعدادالضروريمنأصبحفقدملموس،تأثيروإحداثأعمالهكافةفيوالتميزالريادةإلىالمركزيسعىوإذ
.والعالميةواإلقليميةالمحليةاالستشاريةالخبرةوبيوتوالمهنيينالمصلحةأصحابمنخارجيبدعماالستعانةمعالمركزمنسوبيمنمهنيةعملفرقجهودعلى

والبشريةالماديةمكوناتنامعكاملتوافقفيبالعملوغايتنارسالتنا،إلنجازأداًة«الشاملةوالجودةالتميز»لنموذجاختيارنالتجسدللمركزاالستراتيجيةالخطةبتحديثفخوروننحن
دماتختقديم"فيالساميةرسالتنانؤديوأن،"التعليموتميزجودةفيالموثوقاإلقليميالمرجع"نكونبأنرؤيتنانبلغوأنومثابرة،جدبكلوالتكميليةاألساسيةوظائفناونؤديواالعتبارية،

.مستدامةودوليةإقليميةوعالقاتمبتكرة،ومقاييسومعاييرنظمخاللمنريادي؛تأثيروصناعةالعربية،الدولفيالتعليموتميزبجودةلالرتقاءإبداعية

قطاعاتيخدمالذيالفاعلالموردنصبحأنطامحين،2030المستدامةالتنميةوأهدافالدوليةوالمنطلقاتاألهدافمعتامةومواءمةبتوافقالكبرىاالستراتيجيةأهدافنانحققوأن،"
.ودولًياوإقليمًيامحلًياجميعهااألصعدةوعلىكافةالمستفيدين

فيالعربيةالدولوخدمةالعلميوالبحثالتعليملتطورواإلبداعاالبتكارفيوالمشاركةالمعرفةوإنتاجوالتقنيةالعلمتطويرفيبدورناوالتمسكالنفس،علىاالعتمادتعزيزهيوخطتنا
ملؤهابروحالتعاونمواصلةعلىعازمونأنناكماالظروف،تقتضيهمابحسبالمرحلةمعطياتمعوالتجاوبوالتكيفالمرونةمنقدرعلىالحفاظمعالمختلفة،التعليموتميزجودةمجاالت
.التخصصاتفيهوتتنوعالمجاالتفيهتتعددعالمفيالمجتمعاتكلعبرالحماس

صاحباألمينعهدهوليوسموسعودآلعبدالعزيزبنسلمانالملكالشريفينالحرمينخادمبقيادةالسعوديةالعربيةالمملكةلحكومةوالعرفانالشكربخالصنتقدمأنالمركزفيويسعدنا
يرالكبللدعمووعالمًيا،وإقليمًيامحلًياالتعليميةالتنميــةمســاراتلمختلــفكبيريــنودعــماهتمــاممــنيوليانــهمـاعلـى-اهللحفظهما-سعودآلعبدالعزيزبنسلمانبنمحمداألميرالملكيالسمو

.العربيةالمنطقةفيالتعليمتميزإلىالراميةوبرامجهوخططهللمركزوالمستمر

الجهاتومختلف،والعلوموالثقافةللتربيةالوطنيةواللجاناإلستراتيجيين،والشركاءالعربية،والدول،المركزإدارةمجلسوأعضاءرئيسلمعاليواالمتنانالشكربخالصنتقدمكما
لتحقيقالمركزألعمالالمستمرودعمهم،المركزإنشاءمنالمنشودةالفائدةوتعظيملتحقيقالسديدةوتوجيهاتهمالمركز،مسيرةفيالمضيئةجهودهمكريموالدوليةواإلقليميةالمحلية
.وبرامجهوخططهاإلستراتيجيةأهدافه

.ويسعدنا دائًما التواصل مع الجميع في كل ما من شأنه االرتقاء بجودة التعليم وتميزه إقليمًيا وعالمًيا

واهلل الموفق،،،                               
المديرسعبدالرحمن بن إبراهيم . د



ليم اء الخطة االستراتيجية للمركز اإلقليمي لجودة وتميز التعانطالًقا من أهمية عملية التخطيط وما لها من األثر البالغ في إحداث تغيير ممنهج في عمل المؤسسات السيما مؤسسات التعليم، يأتي بن

ة آخـر المسـتجدات فـي نظـم التعلـيم ابعـمرتكزة على االتجاهات الحديثة في التعليم على المستوى اإلقليمي والعـالمي وانطالًقـا مـن احتياجـات الـدول األعضـاء؛ كرغبـة حقيقيـة فـي مت( م2028-م2022)

ل األعضـاء والمنظمـات اإلقليميـة والدوليـة، واالتفاقيـات لـدووالوصول إلى ترتيب متقدم في التصنيف العالمي لألنظمة التعليمية العربية، كما تم االعتمـاد علـى مرجعيـات كـان مـن أهمهـا رصـد االحتيـاج ل

.ائج قياس الرضا عن الخدمات التي يقدمها المركزونتوالمواثيق واالتجاهات االستراتيجية اإلقليمية والدولية، ونتائج تحليل الوضع الحالي، وإحصاءات ودراسات مؤسسية، ومخرجات ورش العمل، 

حة وذوي العالقـة، حيـث ينصـب جـل اهتمـام المركـز مـن لقد تم إنجاز الخطة االستراتيجية بتضافر جهود الكادر البشري في المركز مع الشركاء كافة باإلضـافة إلـى إسـهامات وآراء أصـحاب المصـل

.خالل الخطة االستراتيجية إلى مواكبة التوجهات العالمية في تقديم خدمة جودة وتميز واستشراف مستقبل التعليم محلًيا وإقليمًيا

مراحل عمل مترابطة انطالًقـا مـن الموافقـة علـى إعـدادها وقد برز دور لجان عمل الخطة االستراتيجية جليًا وواضحًا من خالل اتباع منهجية عمل واضحة ُأعدت سلفًا، حيث تجسدت المنهجية في عدة

.بمجلس اإلدارة في اجتماعه السادس

ل تقديم خدمات إبداعية لالرتقاء بجودة وتميز التعليم في الدو: " ، وترتكز رسالته على"المرجع اإلقليمي الموثوق في جودة وتميز التعليم" هذا ويتطلع المركز من خالل خطته االستراتيجية أن يكون

".العربية، وصناعة تأثير ريادي؛ من خالل نظم ومعايير ومقاييس مبتكرة، وعالقات إقليمية ودولية مستدامة

: وقد بنيت الخطة االستراتيجية على ست غايات أساسية ستسهم في تحقيق رؤيته ورسالته وتتلخص فيما يلي

.للمركزالمؤسسيةوالقدرات تطوير البنية 1.

.الشراكاتتطوير تعزيز التواصل و2.

.دعم ممارسات الجودة والتميز3.

.نشر ثقافة الجودة والتميز4.

.دعم وتحفيز القدرات البشرية5.

.اإلقليمي للمركزتعزيز التاثير6.
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وما بعده بمثابة التزامات وتحديات وفرًصا في الوقت ذاته أمام نظم التعليم في الدول العربية لتحقيق ما 2050وتطلعات نظم التعليم في العالم لعام 2030تعد أهداف التنمية المستدامة لعام 

.لتميز تسهم في منجزات المجتمعات وتطورهاواتصبو إليه من تنمية شاملة لكافة جوانب وقطاعات المجتمع، ولذلك فإنها تتطلب بالضرورة تأسيس الخطط واالستراتيجيات على معايير للجودة

التميز ، التي تتضاءل مقارنة بها األصول المادية األخرى، بينما يتزايد فيها دور  الفكر واالبتكار و"المعرفة"ومع تنامي اقتصادات المعرفة في عالمنا المعاصر، وهي اقتصادات رأسمالها األساسي 

ة لتطلعاتهـا إلـى اقتصـاد مزدهـر ورفاهيـة اجتماعيـة، جابكقيمة مضافة لكافة المنتجات والخدمات، بما فيها التعليم، ولتتزايد معه أهمية تعزيـز جـودة االسـتثمار فـي رأس المـال البشـري العربـي اسـت

عـارف وينّميـه مـن مهـارات جديـدة تسـهم مباشـرة فـي النمـّو ن مولذلك تزايد اهتمام الدول بالتعليم باعتباره المحرك الرئيس لهذا النوع من االقتصادات، والقّوة الحاسـمة لعمليـات التحـول بمـا يخلقـه مـ

م ضمان التعلي: )من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدةابعاالقتصادي وزيادة اإلنتاج وتحسين جودة الحياة وتعزيز قيم االنتماء، كما أنه المستفيد األهم منها أيًضا، ولذلك فقد اعتبر الهدف الر

، أحد أهم أهدافها ومتطلباتها، وقد تنامت هذه األهميـة بشـكل خـاص بعـد األزمـة غيـر المتوقعـة التـي تسـببت بهـا جائحـة فيـروس (الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

ج تعلـم مكن بها ضمان جودة نـواتي يوما سببته انعكاساتها على واقع ومستقبل التعليم عالمًيا، وبدأ صناع السياسات والقرار التربوي في طرح تساؤالت كبرى حول الكيفية الت( Covid-19)كورونا 

نظمها التعليميـة بمـا يحقـق أهـدافها التنمويـة، وهـو ويرالطالب في ظل تحديات وأزمات من الصعب التنبؤ بزمن حدوثها أو نوعها وحجمها، ولذلك تسعى دول العالم، بما فيها الدول العربية، إلى تط

. وما بعده2030تسارع ألهداف التنمية المستدامة لعام ي ماألمر الذي يتطلب  بالضرورة تعزيز بنيتها التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بالجودة والتميز والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق تقدم نوع

للتنميـة المسـتدامة المرتكـز األسـاس الـذي يقـوم عليـه ويعتبر ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيـز فـرص الـتعلمم مـدى الحيـاة، والـذي يمثـل الهـدف الرابـع مـن األهـداف العالميـة 

تميـز  والتقارير والنشرات والفعاليات في مجال جودة وساتالمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم، مستهدفًا نشر الوعي ودعم صانعي القرار في الدول العربية بكل أشكال وصور البحوث والدرا

.واستشراف مستقبل التعليم في المنطقة العربية

بموجـب االتفاقيــة المبرمـة بينهـا وبــين حكومـة المملكـة العربيــة السـعودية، لتعزيـز ودعــم ( اليونسـكو)فـي ضـوء ذلـك؛ أنشــر المركـز تحـت رعايــة منظمـة األمـم المتحــدة للتربيـة والعلـم والثقافــة 

و االتفاقية، وتأتي هذه المبادرة الهامة من قبل اليونسكذه الموضوعات ذات الصلة بجودة وتميز واستشراف األنظمة التعليمية في العالم العربي، حيث تم تحديد مهام المركز ونطاق أعماله بناء على ه

.والمملكة لتواكب التوجه العالمي نحو تطوير التعليم وتجويده واستشراف مستقبله لتحقيق التنمية المستدامة المأمولة
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من قبل فني من قبل منظمة اليونسكو، والدعم المالي واللوجستيويعد المركز أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لليونسكو، وفي حين يتمتع باالستقاللية المالية واإلدارية، إال أنه يحظى بالدعم ال

بـادرات التدريبيـة، وكـذلك إيجـاد وتقويـة شـبكة مـن المحكومة المملكة العربية السعودية، حيث يشمل نطاقه الجغرافـي العـالم العربـي، وتتمحـور مهامـه حـول دعـم البحـث العلمـي، وتطـوير اإلمكانـات و

رش بـين األطـراف المعنيـة مـن خـالل النـدوات والمـؤتمرات ووفة العالقات بين المؤسسات واألفراد المعنيين لتبادل المعارف والمعلومات الفنية والسياسات والممارسات المثلى، وتنظيم عمليات نقل المعر

وسـيكرس المركـز مجهوداتـه مـن خـالل هـذه المهـام لتأصـيل مفهـوم الجـودة . هذا باإلضـافة إلـى تقـديم خـدمات استشـارية فنيـة للمنظمـات والهيئـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة. العمل اإلقليمية والدولية

.والتميز واالستشراف المستقبلي في األنظمة التعليمية

م وتمكنـه مـن المضـي 2028م إلى 2022من ولكي يحقق المركز أهدافه ويؤدي هذه المهام على أكمل وجه، أعدت هذه الخطة االستراتيجية كي ترسم خارطة طريق لعمل المركز في الفترة 

طر على األليةودعمًا لجودة وتميز واستشراف مستقبل التعليم بالعالم العربي، فقد ركز المركز في مسيرته خالل فترة التأسيس والفترة القادمة المستقب. قدًما على أسس راسخة نحو تحقيق أهدافه

مات التـي تضـم البحـوث واالستشـارات، والتـدريب لخـدالمرجعية وتنفيذ االتفاقيات التي ستسهم في إبرازه ووضـعه فـي دائـرة المرجعيـة اإلقليميـة فـي مجـال اختصاصـه، وذلـك عبـر حزمـة متكاملـة مـن ا

.والتأهيل واالستشراف المستقبلي  وتقديم المشورة الفنية للعديد من الدول العربية

ال التعليمي، كمـا جـاءت هـذه الوثيقـة مـن أجـل تعزيـز وتأتي هذه الوثيقة لتحقيق مستوى أداء فائق لألهداف المرجوة في دعم صانعي سياسات التنبؤ واالستشراف المستقبلي في جودة وتميز المج

.دور المركز االستباقي في طرح برامج ومبادرات تعمل على تحقيق نتائج أفضل وأثر حقيقي على المدى البعيد

واهلل الموفق،،،
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:التأسيس
بتاريخمةالمبرالتأسـيسالتفاقيةوفًقا،(اليونسـكو)والعلوموالثقافةللتربيةالمتحدةاألمممنظمةرعايةتحتالسـعوديةالعربيةالمملكـةفيالتعليمفيوالتميزللجودةاإلقليميالمركزتـأسـيستم

.هـ17/9/1435وتاريخ37910رقمالخطاببموجبالمركزمشـروععلىالسـاميالمقامموافقةعلىبناًءواليونسـكو،المملكةحكومةبينم21/10/2014

:المركزشخصية
،القـانونيـةاإلجراءاتكافةواتخاذالتعاقد،حقالخصـوصوجهوعلىالمملكة،فيالسـاريةالقوانينبموجبوظائفهلممارسـةالالزمةالقانونيةباألهليةويتمتعمسـتقلة،اعتباريةشـخصـيةللمركز

اتخاذإلىإضافةفيهاوالتصـرفالمنقولةالممتلكاتواقتناءالمنقولة،وغيرالمنقولةالممتلكاتواقتناءيقدمها،التيللخدماتمـاليمقـابـلعلىوالحصـولوالهبـات،والتبرعـاتاألموالوتلقي
.يحتاجهاالتيالقانونيةاإلجراءات

:نشاطهونطاقالمركزمقر
.اليونسكوفياألعضاءالعربيةالدولأنشـطتهنطاقويشـملالسعودية،العربيةبالمملكةالجبيلمدينةفيللمركزالرئيسـيالمقريكون

:المركزأهداف
:إلىالمركزيسعىذلك،جانبإلىالتعليم،فيوالتميزالجودةمجالفيبحثًياومركًزاللمعايير،وواضـًعاللخدمات،مقدًماكونهفيالمركزهويةتتحدد

.التعليمفيوالتميزالجودةقضايافيالوعينشر•
.التعليمفيالجودةوتطبيقتحسينفيالجيدةالممارساتدعم•
.عالمًياالمطبقةتلكمعالجودةمجالفيحالًياالقائمةللممارسـاتالمرجعيةالمقارنة•
.والتعلمالتعليممجالفيالعمليةواألفكارالممارساتأفضلوتطبيقتطوير•
.التعليميةللعمليةاالستراتيجيةالتنميةإطارفيإبداعيةوأفكارحلولعنالبحث•
.المجالهذافيالبشريةللمواردوالمطورالعربية،للـدولالتعليمفيوالتميزالجودةمجـالفيمتخصـصخبرةبيـتالمركزيكونأن•
.المستوىعـالميـةتـدريبيـةوبرامجالتعليميـةالمراحـلتطويربهـدفمتميزة،مؤسـسـاتمعشـراكاتخاللمنتنفذالتعليميةللجودةالعالميةالتطبيقاتفيبحثيةبرامجتطوير•

:المركزمهام
:التاليفيمهامهتتحددألهدافه،المركزتحقيقسبيلفي

.التعليمأنظمةفيوالتميزالجودةتحسينخدمةفيالعلميالبحثدعم•
.والتميزالجودةلخدمةالقائمةالتربويةالبرامجتوجيهإلعادةالتدريبيةوالمبادراتاإلمكاناتتطوير•
.والتميزالتعليميةالجودةمجالفيالجيدةوالممارسـاتوالسـياسـات،الفنيةوالمعلوماتالمعارف،لتبادلالعالقةذويواألفرادالمؤسـسـاتبينالعالقاتمنشـبكةوتقويةإيجاد•
.المستفيدينلمختلفالمسـتهدفةالتعليميةالجودةبأهميةالوعيزيادةأنشـطةفيوالمشـاركةوالدولية،واالقليميـةالمحليـةالعمـلوورشالنـدواتخاللمنالمعرفـةنقـلعمليـاتتنظيم•
.التعليميةوالجودةالتميزمجالفيفنيةاستشاريةخدماتتقديم•
.وأنشطتهالمركزبطبيعةعالقةذاتوإعالميةوفنيةبحثيةتقاريرإنتاج•
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الدور والمهامالمقر الجهة 

(IIEP)بو  الرتاملعهد الدولي للتخطيط 

 املكتب الدولي للرتبية   
(IBE)

حلياة معهد اليونسكو للتعلم مدى ا
((UIL)

فرنسا -باريس 

سويسرا-جنيف 

المانيا -هامبورغ 

ُيسـاعد هــذا المعهــد فـي تطــوير قــدرات الجهـات الفاعلــة للتعلــيم مـن أجــل التخطــيط وإدارة الـنظم التعليميــة الخاصــة بهــم 
بشـــكل صـــحيح مـــن خـــالل بـــرامج تدريبيـــة تشـــرف عليهـــا، ومـــن خـــالل تقـــديم المســـاعدات التقنيـــة والبحـــوث المتعلقـــة 

.بالسياسات وتبادل المعرفة

.يعمل المركز على تطوير المناهج  والمحتويات التعليمية

.تعليم محو األمية والتعليم غير النظامي وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياةسياسات يركز هذا المركز على دعم 

علومات  معهد اليونسكو لتكنولوجيات امل

يف جمال الرتبية

 أمريكا  املعهد الدولّي للتعليم العالي يف

يّبالالتينّية ومنطقة البحر الكاري

 أرريقيااملعهد الدولّي لبناء القدرات يف

روسيا-موسكو

-كاراكاس
فنزويالم

أثيوبيا-أديس أبابا

.يساعد البلدان على استعمال تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت في قطاع التعليم

.يعّزز تطوير مستوى التعليم العالي في هذه المنطقة

.يساعد في تعزيز المؤّسسات التعليمّية األفريقّية مع التركيز على المعلممين

لسالم  معهد املهامتا غاند  من أجل ا

والتنمية املستدامة

م والتدريب  مركز اليونسكو الدولّي للتعلي

ونيفوكي-يف اجملال التقيّن واملهيّن

الهند-نيودلهي

المانيا -بون

.متخّصص في األبحاث وتبادل المعارف وصياغة السياسات من أجل السالم واالستدامة والمواَطَنة العالمّية

يسـاعد الــدول األعضــاء علـى تطــوير سياســاتها وممارسـاتها المتعلمقــة بــالتعليم فـي مجــال عــالم العمـل وتنميــة المهــارات مــن 
.أجل تحسين القابلّية للتوظيف والمواطَنة

تعمـــل معاهـــد ومراكـــز 

الفئـــــــة األولـــــــى التابعـــــــة 

لليونســــكو كجــــزء مــــن 

ـــــــــي  ـــــــــيم ف قطـــــــــاع التعل

اليونســـــــــــكو لمســـــــــــاعدة 

البلـــــــدان فـــــــي مواجهـــــــة 

تحديات التعليم الخاصـة

ـــي قائمـــة  بهـــا، وفيمـــا يل

بهذه المعاهد والمراكز 

ـــــــــــــدور  ـــــــــــــا وال ومواقعه

.الرئيس لكل منها

بية يف مكتب اليونسكو اإلقليمي للرت

الدول العربية
لبنان-بيروت

يعمل كمركز أساسي للخبرات في مجال التربية على مستوى العالم العربي بأسره وتكييف البرامج مـع احتياجـات المنطقـة، ويعنـى
لـدول ( مـن خـالل تنفيـذ األنشـطة ورصـدها وتقييمهـا)والالحقـة ( مـن خـالل التخطـيط والبرمجـة)المكتب بتـوفير المسـاعدة السـابقة 

.بيةفي المنطقة العركما ُيعّد المنّسق الرئيسي لـلهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. المنطقة األعضاء في منظمة اليونسكو



الدور والمهامالمقر الجهة 

ة ُتعتبر هـذه الفئـة الثانيـ

من المراكـز والمعاهـد 

، امتداًدا مهمًًّا لليونسكو

ذ امتداٌد يساهم في تنفيـ

البـــــــــرامج الموضـــــــــوعة 

ن صــــــورة  كمــــــا يحســــــّ

اليونســـــــكو فـــــــي نظـــــــر 

وفيمـــا . الـــدول األعضـــاء

يلي قائمة بهذه المعاهـد 

والمراكــــــز ومواقعهــــــا 

والـــــدور الـــــرئيس لكـــــل 

.منها

للرتبية مركز آسيا واحمليط اهلاد 

(APCEIU)أجل التفاهممن

بو   املركز اإلقليمي للتخطيط الرت
(RCEP)

يب للتعليم املعهد الدولي للبحوث والتدر

.(INRULED)الريفي 

راملركز اإلقليمّي لتعليم الكبا

(ASFEC)

ة يف  املركز اإلقليمّي للرعاية والرتبي

مرحلة الطفولة املبكرة يف الدول العربّية  

(RCECCE)

كوريا -سيول
الجنوبية 

اإلمارات -الشارقة 
المتحدةالعربية

الصين -بكين 

الليان سرس
مصر

سوريا-دمشق 

.تطوير البحوث والسياسات ، تطوير قدرات المعلمين وتطوير مناهج التعليم في دول آسيا والمحيط الهادي

اسـات يسيهدف المركز في دعم بناء وقدرات  التخطيط التربوي وسياسات التعليم في وزارات التربية والتعليم بالدول العربية وتطوير ال
.التعليمية وتحديد المؤشرات التربوية وتوظيفها في تخطيط التعليم

جـال  هدف إلى تطوير وتعزيز تقنيات التعليم وتنمية مجاالت الموارد البشـرية فـي المنـاطق الريفيـة وتقـديم بحـوث ودراسـات فـي هـذا المي
.وكذلك تطوير وتنمية مهارات وتعليم المعلمين

.تعليم الكبار ومحو األمية والتعليم مدى الحياةدعم جهود الدول األعضاء في 

يعمل على بناء طفولة قادرة على المساهمة في بناء وتطور المجتمع المعاصر، تأخذ على عاتقها متابعة جميع القضايا المتعلقـة بمرحلـة
.الطفولة وتعزيز مكانتها وزيادة وشائجها وروابطها

يســعى المركــز لنشــر ثقافــة الجــودة والتميــز، وتعزيزهــا فــي المؤسســات التعليميــة العربيــة مــن خــالل تطــوير السياســات الداعمــة لهــذه 
التوجهات، والمبنية على دراسة أفضل الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال

ز يف  املركز اإلقليمي للجودة والتمي

التعليم

المملكة -الجبيل
العربية السعودية

والنساء املركز الدولّي لتعليم الفتيات

 (CIEFFA)يف أرريقيا

معهد التخطيط واإلدارة الرتبو 

(IEPA  )

-واجادوجو 
بوركينا فاسو

-كيب كوست 
غانا

.تنسيق تعزيز تعليم الفتيات والنساء في أفريقيا ، بهدف تحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي والثقافي لهن

معهـًدا رائــًدا للتخطــيط التعليمـي واإلدارة والقيــادة فــي منطقـة غــرب إفريقيــا الفرعيــة ، كمـا يعمــل علــى توليـد ونشــر معلومــات تعليميــة
.موثوقة لبناء القدرات وصياغة السياسات التعليمية والتخطيط والتنفيذ

(IMLI)املعهد الدولّي لّلغة األم 
-دكا 

بنجالديش
.  جراء البحوث من أجل الحفاظ على كرامة اللغات النامية والمهددة باالنقراض في العالم والحفاظ عليهاإ

ت املعّلمني مركز جنوب آسيا لتنمية قدرا

(SACTD)

-ميبي 
سريالنكا

ن أن يكون بمثابة مركز للمعرفة والتدريب للمعلمين لتحسين جودة التعليم في منطقة جنوب آسـيا مـن خـالل تطـوير المعلمـييهدف إلى 
.عالي الجودة والتعليم الشامل
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علومات املركز اإلقليمي لتكنولوجيا امل

(RCICT)واالتصال مبملكة البحرين 

-المنامة 
البحرين 

عرفـة تعزيز البحوث التطبيقيـة والتعلـيم والتـدريب فـي مجـاالت تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـال بهـدف اإلسـهام فـي بنـاء قاعـدة صـلبة للم
لمواجهة التحديات التقنية التي تواجهها مملكة البحرين وبقية الدول العربية حاليًا ومستقباًل



المرجـع اإلقليمـي "، تنطلــق مــن رؤيـــة المركـز (م2028-م2022)تهـدف هـذه الوثيقــة إلـى عــرض البنــاء الفلســفي لخطــة اســتراتيجية متكاملــة للمركـز اإلقليمـي للجـودة والتميـز فـي التعلـيم 

تقـديم خـدمات إبداعيـة لالرتقـاء بجـودة وتميـز التعلـيم فـي الـدول العربيـة، وصـناعة تـأثير ريـادي؛ مـن خـالل نظـم ومعـايير ومقـاييس "، وتنتظـــم حـــول رســـالته فـــي "الموثوق في جودة وتميـز التعلـيم

بية دول العربال، واالتجاهات الحديثة في التعليم على المستوى اإلقليمي والعالمي كرغبة حقيقية لدى المركز في متابعة آخر المستجدات في نظم التعليم "مبتكرة، وعالقات إقليمية ودولية مستدامة

.بالوصول إلى ترتيب متقدم في التصنيف العالمي لألنظمة التعليمية

:انطالًقا من هذا الهدف العام، يمكن تحديد عدد من األهداف التفصيلية للوثيقة فيما يلي

تحقيقهــا مــن تلــك الوظائــف، وتـم اسـتخالص مجموعــة وب وضــع أســاس منهجــي منطقــي لإلطار الفكــري للخطــة االستراتيجية مــن حيــث مكونــات المركز ووظائفه واألهـداف الســامية المطلــ1.

.األهدافـك األهداف االستراتيجية للمركز ثـم اقتـراح عـدد مـن البرامـج التنفيذيـة والمشـاريع التطويريـة والمبـادرات لتحقيـق كل هـدف مـن تل

ج والمشـاريع التطويريــة والمبــادرات مــع اقتــراح عــدد مــن امـعـرض اإلطار العـام المجمـل للخطـة االستراتيجية للمركز بشـكل مبسـط يسـهل فهمـه ومتابعـة تطبيقـه مـن القائميـن علـى تنفيـذ البر2.

.مؤشـرات األداء الرئيسـة التـي تسـتخدم لمتابعـة تحقيـق المبـادرات المختلفـة
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اشتمل مشروع الخطة االستراتيجية للمركز على ثالث مراحل رئيسة وفق ما 

:يوضحه الشكل المرافق، وتمثلت هذه المراحل فيما يلي

تشخيص الوضع الراهن1.

المركز، بهدف الوقوف حيث تم رصد وتحليل واقع بيئة العمل الداخلية لدى 

ــة المؤسســية ــة البني ــى مســتوى متان ــم دراســة الداعمــة للمســتفيدينعل ، كمــا ت

وتحليل السياق العام ومقابلة القائمين على أبرز الجهات ذات العالقة مع دراسـة

.الجهات المشابهة والمنظمات الدولية ذات العالقة

التوجهات االستراتيجية2.

ا فــي حيــث تــم تنفيــذ التحليــل االســتراتيجي وفــق النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــ

األجزاء السابقة، ثم تم تطوير المالمـح االسـتراتيجية مـن رؤيـة ورسـالة وقـيم 

.يوأهداف استراتيجية وتالها تطوير الخارطة االستراتيجية والنموذج التشغيل

الخطة التشغيلية3.

يذية وفًقا للتوجهات االستراتيجية المعتمدة بحيث تكون بمثابة الخطوات التنف

.للوصول لتلك التوجهات وتحقيق الغايات المرجوة

املخرجات

األجزاء 

الرئيسة

املراحل

اخلطة التشغيليةاخلطة االسرتاتيجية

اخلطة 

 التشغيلية

3

 مؤشرات األداء

 دليل املبادرات

 اخلطة املالية

تشخيص 

 نالوضع الراه

1

 اخلية تقييم البيئة الد

 عامحتليل السياق ال

 أصحاب املصلحة

 ثلةدراسة اجلهات املما

التوجهات  

 االسرتاتيجية

2

 يةاملالمح االسرتاتيج

 التحليل البيئي

 النموذج التشغيلي

تقرير تشخيص الوضع الراهن

ات املنظمات الدولية ذ

 العالقة 
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ــد التوجهــات االســتراتيجية • بعــد االنتهــاء مــن تحدي

ــــم تطــــوير  للمركــــز ومســــارات العمــــل الرئيســــة ت

الخطـــة التشـــغيلية بحيـــث تكـــون بمثابـــة الخطـــوات 

ايـات التنفيذية للوصول لتلك التوجهات وتحقيـق الغ

.المرجوة

تــــــم تطــــــوير بطاقــــــات مؤشــــــرات األداء الرئيســــــة •

لالهـــداف االســـتراتيجية لتحديـــد ووصـــف المؤشـــر 

ـــــه  ـــــه ومســـــؤولية مراقبت والقـــــراءات المســـــتهدفة ل

.وغيرها من النقاط

كمــــــا تــــــم تطــــــوير بطاقــــــات خاصــــــة بـــــــالبرامج •

كـل والمشروعات التنفيذية تتضمن شرح وتوصيف ل

برنـــــــامج وأهدافـــــــه ومؤشـــــــرات أدائـــــــه والتكلفـــــــة 

.التقديرية له وغيرها من الضوابط المحددة له

ــة المتوقعــة • ــة التقديري ــم تطــوير الموازن وختامــًا، ت

للمركـــــز خـــــالل ســـــنوات الخطـــــة اعتمـــــادًا علـــــى 

.التكاليف المقدرة للبرامج والمشروعات
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المركــز، بهــدف الوقــوف علــى مســتوى متانــة البنيــة حيــث تــم رصــد وتحليــل واقــع بيئــة العمــل الداخليــة لــدى 

، كمـا تـم دراسـة وتحليـل السـياق العـام ومقابلـة القـائمين علـى أبـرز الجهـات ذات الداعمـة للمسـتفيدينالمؤسسية

، وقـد تـم تقيـيم بيئـة المركـز الداخليـة مـن العالقة مع دراسـة الجهـات المشـابهة والمنظمـات الدوليـة ذات العالقـة

خــالل اللقــاءات المكثفــة مــع منســوبي المركــز وفــق منهجيــة شــاملة لرصــد كافــة نقــاط القــوة وفــرص التطــوير 

.الممكنة
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بعــــد االنتهــــاء مــــن تشــــخيص الوضــــع الــــراهن للمركــــز •

والوقــوف علــى واقــع احتياجــات وتوقعــات كافــة أصــحاب 

والتعـــرف علـــى أبـــرز التجـــارب المتميـــزة تـــم المصـــلحة 

مـح تنفيذ بعض أدوات التحليل االستراتيجي لبلـورة المال

االســتراتيجية للمركــز ومــا تتضــمنه مــن رؤيــة ورســالة 

وقـــيم وأهـــداف اســـتراتيجية، وتالهـــا تطـــوير الخارطـــة 

.االستراتيجية والنموذج التشغيلي

تم عقـد ورشـتي عمـل مـع القـائمين علـى المركـز ونخبـة •

مــــــــن الخبــــــــراء والمتخصصـــــــــين لمناقشــــــــة التحليـــــــــل 

.االستراتيجي وتطوير توجهات االستراتيجية

تم تطـوير عـدة صـياغات للمالمـح االسـتراتيجية واختيـار •

.الصياغة األنسب للمركز وتوجهاته الجديدة

الموثوق في قليمي المرجع اإل

جودة وتميز التعليم

 سالةالر الــرؤية

تقديم خدمات إبداعية لالرتقاء "

بجودة وتميز التعليم في الدول 

العربية، وصناعة تأثير ريادي؛ من 

خالل نظم ومعايير ومقاييس 

مبتكرة، وعالقات إقليمية ودولية 

"مستدامة
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بعــد االنتهــاء مــن تحديــد التوجهــات االســتراتيجية للمركــز ومســارات العمــل الرئيســة تــم •

وجهـات تطوير الخطة التشـغيلية بحيـث تكـون بمثابـة الخطـوات التنفيذيـة للوصـول لتلـك الت

.وتحقيق الغايات المرجوة

ر تم تطوير بطاقات مؤشرات األداء الرئيسة لالهداف االستراتيجية لتحديد ووصـف المؤشـ•

.والقراءات المستهدفة له ومسؤولية مراقبته وغيرها من النقاط

كـل كما تم تطوير بطاقات خاصة بالبرامج والمشروعات التنفيذية تتضمن شرح وتوصيف ل•

.برنامج وأهدافه ومؤشرات أدائه والتكلفة التقديرية له وغيرها من الضوابط المحددة له

وختاًما، تم تطوير الموازنة التقديرية المتوقعة للمركز خالل سنوات الخطة اعتماًداًا على•

.التكاليف المقدرة للبرامج والمشروعات
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المبرمـة ، وفقـا التفاقيـة التأســيس(اليونســكو)ة والعلـم قافـتم تـأسـيس المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم في المملكـة العربية السـعودية تحت رعاية منظمة األمـم المتحـدة للتربيـة والث•

.هـ17/9/1435وتاريخ 37910م بين حكومة المملكة واليونسـكو، بناًء على موافقة المقام السـامي على مشـروع المركز بموجب الخطاب رقم 21/10/2014بتاريخ 

جودة المعلمين، : المقدمة، منهجية االستراتيجية، نطاق أعمال المركز، الجودة والتميز وتشمل: وتضم المكونات التالية( م2020-م 2015)وقام المركز بعمل خطته االستراتيجية للفترة •

.ل التنظيمي، مؤشرات قياس األداءهيكجودة المناهج، الحوكمة ونظم اإلدارة التعليمية، وسياسات دعم التميز، الخدمات االستراتيجية، األطراف المعنية، اإلدارة والتشغيل، ال

.لضمان مستوى أداء فائق لألهداف المرجوة في دعم صانعي سياسات الجودة والتميز في المجال التعليمي( م2021-م 2019: تطوير الخطة التنفيذية)تم العمل على وضع خطة تطويرية •

ودعمـًا لجـودة . م وتمكنـه مـن المضـي قـدًما علـى أسـس راسـخة نحـو تحقيـق أهدافـه2028م إلـى 2022وجاءت هذه الخطة االستراتيجية كي ترسم خارطة طريق لعمل المركـز فـي الفتـرة مـن •

.وتميز واستشراف مستقبل التعليم بالعالم العربي
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:االستراتيجيةالخطةونشرإعدادمعيار.1

.مرجعيةمقارنةدراسةخاللمنوذلكلهااالستجابةكيفيةوتحديدبتحليلهاوالقياموالتهديداتالفرصلتحديدالمصلحةوأصحابالمعنيينوتوقعاتاحتياجاتتحديداتضح-

ةالمرجعيالمقارنةتقريرفياتضحوالذيعملهاومجالالمركزعلىأثرهاوتحديدوالتشريعيةوالبيئيةوالتقنيةواالجتماعيةواالقتصاديةوالسياسيةالخارجيةالمؤثرةالعواملتحليلتم-

.االستراتيجيةمنهجيةوبناءللخطةالتحليليبالدليلوالدوليةاإلقليميةوالمراكزوالهيئاتالمنظماتمنعددمع

داخليةالالبيئةتحليلمعيتوافقبماللمركزالمدىوقصيرةطويلةالرئيسيةاالستراتيجيةوالمبادراتوالبرامجالداعمةواالستراتيجياتوالسياساتالمتوازنةاالستراتيجيةاألهدافتحديد-

.(م2020-2015)العامةالمركزوخطةم2021-2019التنفيذيةالخطةفيوالخارجية

زبالمركالمعنيةالجهاتمتطلباتلجميعوالمراعاةبالتوازنالخطةفيهاتطبقالتيالرئيسيةالمجاالتبجميعالخاصةالقياسوإجراءاتاالستراتيجيةللخطةالرئيسةالمؤشراتتحديدتم-

التنفيذيةالخطةتطويربوثيقةوردكما،(2020-2015)للمركزالعامةاالستراتيجيةبالخطة(مؤشر11)(أعوام5)البعيدوالمدى(مؤشر11)عامينالقصيرالمدىشملتوالتي

.(51)بمجموع(14)األثرومؤشرات،(18)النتائجومؤشراتتنفيذ،مؤشرات(19)عددم2021-2019لعام

.لهاالمعنييناستيعابمدىتقييميتملمولكنالمركزوخارجداخلالمعنيةوالجهاتالمستوياتكافةعلىاالستراتيجيةالخطةوتعميمنشرتم-
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:التاليةالفرعيةالمعاييرويتضمناالستراتيجيةالخطةومتابعةتطبيقمعيار.2

النطاقعلىوجدت،إنالتغيراتمراعاةمعللمركزاالستراتيجيةوالبرامجباألهدافوربطهاالمدىوطويلةقصيرةالتطويريةوالمشاريعللمبادراتالتشغيليةوالخططاألهدافتحديدتم-

.ومشروعبرنامج(51)وفرعيهدف(18)واالستدامةالنمو،التعزيز،التأسيس،هيمراحل(4)واستراتيجيةأهداف(4)ضمتوالتيوالدوليواإلقليميالمحلي

األهدافتحقيقلضمانالعملوخططمؤشراتوتقديمالتشغيليةوالبرامجاإلداريةوالنظموالفرعيةالرئيسيةبالعملياتوربطهاالمستوياتكافةعلىوإسقاطهاالتشغيليةاألهدافتحديدتم-

للمركزاالستراتيجيةالعامةللخطةامتدادهيوالتيOdooبنظاممشروعلكلتفصيليةبطاقاتوكذلكم2021-2019التنفيذيةالخطةفيتفصيلهتموالذيالمرتبطةاالستراتيجية

.م2015-2020

ماكالمدىوالطويلالقصيرالمستوىعلىللمركزاالستراتيجيةاألهدافلتحقيقالتشغيليةالخططوتنفيذوالمبادراتالمشاريعإنجازلضمانالمؤسسيةوالقدراتالمواردوتوفيرتخصيص-

المعاليوبمشاركةالمركزإدارةمجلسرئيسالتعليموزيرمعاليقبلمنسنوًياالمركزإدارةمجلسمنواعتمادهاالماليةوالخطط2021-2019التنفيذيةالخطةتطويرفياتضح

.العربيةبالدولوالتعليمالتربيةوزراءاألعضاء

.المشاريعإدارةلدىمتكاملةآليةوفقوتنفيذهالهاالماليوالتخطيطمنهاالجدوىودراسةالمتوقعةالرئيسيةومخرجاتهاوالمشاريعالمبادراتإدارةاتضح-

الهيكلخاللمنللمركزاالستراتيجيالتوجهتحقيقيدعمبمااألهدافتلكتحقيقمدىوقياسومتابعةاالستراتيجيةالخطةبأهدافالعملوفرقوالعاملينالتنظيميةالوحداتأهدافربط-

.الخطةبوثيقةوردكماالخطةومرتكزاتالتنظيمي
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:والرسالةالرؤيةمعالمخرجاتتوافقمدىالمعيارهذايقيسحيثالرئيسيةاألداءنتائجمعيار.3

وحجموالماليةاالستراتيجيةالمخرجاتوتشملالرئيسيةاألداءومؤشراتاألعماللمخرجاتشاملةالتطلعاتوتفوقاالحتياجاتتلبيبنتائجاألخذتمالمرجعيةالمقارنةوتقريرالمركزخطةبناءفي

المعيارينالمعيارهذاويشملالمركزواستراتيجياتبأهدافترتبطعديدةمحاوروفقبهاالمتعلقةاألداءمؤشراتمقابلوالمجتمعالمصلحةوأصحابالشركاءوانطباعاتوالمنتجاتالخدمات

:التاليينالفرعيين

وأصحابالمجتمعوانطباعاتالماليةوالمخرجاتوالخدماتالمنتجاتوحجماالستراتيجيةبالخطةالمرتبطةالرئيسيةاألعمالمخرجاتنتائجالمعيارهذايتضمنو:الرئيسيةاألعمالمخرجات-

النظمالتقارير،الرأي،استطالعات)مثلالمختلفةاألساليبخاللمنجمعهايتموالتيوالمشاريعوالمبادراتالرئيسيةالعملياتمخرجاتإلىإضافةالمركزألنشطةالداعمينوالشركاءالمصلحة

:التاليةالمحاوروشملت(الخ...التقنية،

االستراتيجيالتوجهمقابلاألداء.أ

.االستراتيجيةالخطةمؤشراتلقياسوتقريراإللكترونيodooنظامخاللمندوريبشكلذلكقياسيتموالرسالةالرؤيةمعاألعمالمخرجاتتوافقمدى•

.دوريوبشكلالتوصياتتنفيذومتابعةالمركزإدارةمجلسقراراتخاللمناالستراتيجيةواألهدافاألولوياتتحققمدى•

.المركزومشاريعبرامجكافةSDG4المستدامةالتنميةأهدافمنالرابعالهدفبمؤشراتوالربطكوروناجائحةمعالتعاملخاللمناألعمالاستمراريةمؤشر•

الماليةالمخرجات.ب

.الماليةالخططتقاريرضمنوالمصروفاتاإليراداتتقارير•

.م2020لعام%30.4الموازنةإلىاإليراداتنسبةبلغتحيثالذاتيةالمواردوتعزيزالذاتيةالمواردتقاريرضمناالستثمارعلىالعائد•

.الماليةالخططتقاريرضمنومشروعبابلكلمفصلالموازنةمقابلاألداء•
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الماليةالتدفقات.ج

(مخرج354)وشملت 2021-2019مخرجات المبادرات والمشاريع مفصلة بالخطة التنفيذية •

.تنفيذ العديد من الشراكات التمويلية والمهنية في تنفيذ برامج ومشاريع المركز وأعماله المختلفة•

حجم المنتجات والخدمات واألسواق الرئيسية. د

.حجم الطلب على الخدمات والمنتجات اتضح بالتموضع الخدمي ضمن وثيقة الخطة•

اء القدرات والتي رصدت من خالل تقارير بنحجم الطلب من خالل رصد احتياجات الدول العربية عند وضع الدراسات البحثية المختلفة وكذلك برامج وندوات وورش وفعاليات المركز وبرامج•

.استطالع الرأي ومقاييس لرصد االحتياج والرضا

.دولة22النطاق الجغرافي ومدى التغطية اتضح بالتموضع الجغرافي وتقرير التحليل االستراتيجي بدليل الخطة والذي شمل •

المجتمعانطباعات.و

.للنشءبالمناهجتضمنكقيموالعشرينالحاديالقرنمهاراتبتناول•

تنفيذي الممنهج بتقارير معلنة ببيان ختامي لكلوالالمشاركة في أنشطة التنمية االجتماعية من خالل محور المسؤولية المجتمعية والشركات المحلية واإلقليمية والدولية، والتأطير البنيوي •

.فعالية

وتقديم الدراسات البحثية واالستشارات الفنية وتعزيز جودة وتميز األنظمة التعليمية )االستفادة من المعونات المالية وإدارتها(التأثير في التنمية االقتصادية من خالل الهدف االستراتيجي الرابع •

.ز جودة أنظمهم التعليميةعزيبالدول العربية وما تضمنه اختصاصات المركز ومهامه وفق وثيقة التأسيس ودعم دول األزمات بكافة مشاريعه المختلفة وإشراكهم بما يدعم ت
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:قياس انطباعات الشركاء وأصحاب المصلحة. ز
الرضا عن التعـامالت، الرضـا عـن عمليـة االشـراك، الرضـا عـن الشـفافية، : من رضا األطراف المعنيين ضمن الخطة االستراتيجية والتي تشمل كل من% 80من خالل مؤشر قياس األداء والذي يستهدف 

اذج لـبعض مـن المعـايير والمؤشـرات التـي كانـت معنيـة نمـالرضا عن التواصل، الرضا عن مذكرات التفاهم والعقود، الرضا عن المشاريع المشتركة والمشاريع والبرامج البحثية وفعاليات المركز وهنا
:والرضا عن الفعاليات وجودة مساهمة مشاركات الخبراء والمتخصصين ضمن فعاليات وبرامج المركز ، والنتائج المتحققة(SDG4)بقياس الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

مؤشرات األداء الرئيسية
مؤشـرات األداء المـالي ومؤشـرات األداء : حـاور تشـملالميتضمن هذا المعيار نتـائج مؤشـرات األداء الرئيسـية والتـي يـتم مـن خاللهـا الـتحكم فـي تحقيـق المخرجـات الرئيسـية المرتبطـة، وفـق مجموعـة مـن 

وتحسين أنشطة وعمليات المركـز مـع مراعـاة المسـؤولية دعموالشراكات التي تضمن تحقيق رؤية المركز إضافة إلى مؤشرات األداء للعمليات الرئيسية ومدى االستفادة من الموارد التقنية والمعرفية ل
: المجتمعية والحوكمة، وشملت المحاور التالية

المؤشرات المالية . أ
مؤشـر تنميـة اإليـرادات، مؤشـرات التحصـيل ومؤشـرات ترشـيد اإلنفـاق، مؤشـرات التمويـل الـذاتي، مؤشـرات النفقـات مقابـل الموازنـة : من خالل تقارير الميزانيـة والموازنـة والخطـط الماليـة والتـي شـملت

.واالنجاز مقابل الخطة للمبادرات والمشاريع
وضع مؤشرات األداء للشركاء والمستشارين والمعنيين بالمشاريع . ب

معالجـة الشـكاوى والمقترحـات، جـودة الخـدمات واألبحـاث والدراسـات المشـتركة مـع الشـركاء، نتـائج تقيـيم األداء للشـركاء والتحالفـات : من خالل مؤشرات قياس األداء ووثيقـة الشـراكة والتـي شـملت
.االستراتيجية وقنوات التواصل المختلفة، واإلنجاز مقابل النفقات للمشاريع مع الموردين والشركاء، والفرق البحثية، وعمل اللجان
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مؤشرات األداء للعمليات الرئيسية. ج

.الصالحياتومنحالهيكلخاللمنالعملياتكفاءة•

.عملياتدليلووضعأعوامخمسةكلطويلومدىعامينكلقصيرمدىعلىدوريةقياسوآلياتومؤشراتالتنظيميوالهيكلاستراتيجيهدفكلآلياتخاللمنالتحسينعملياتكفاءة•

.سنواتثمانلمدةاالتفاقيةوتجديدالخارجيوالمراجعالداخليللمراجعالتقييمتقاريرخاللمنوالخارجيالداخليالتدقيقعملياتكفاءة•

.المركزأعمالفيالتقنيةتوظيفخاللمنالعملياتأتمتة•

والمعرفيةالتقنيةالمواردمؤشرات.د

.اإللكترونيةالبوابةتطويرعلىوالعملللتطويرالمرئياتواستثمارأسبوعية،قياسمؤشراتخاللمنالتقنيالتقدممؤشر•

.دورًياقياسهااختصاصاتهامنللتقنيةقسمبوجودالمعلوماتأمنمؤشرات•

بقواعدواالشتراكالنشروسياسةالتقنيةتوظيفخاللمنوالمعارفللمعلوماتواالستخداماالستفادةومدىحصرها،تمالتيالمعلنةالمعارفحجمحصرها،تمالتيالضمنيةالمعارفحجم•
.والدوليواإلقليميالمحليالنطاقعلىأساليببعدةوالتميزالجودةثقافةونشرالتنظيميالهيكلضمنالمعرفةإلدارةقسمووجودبحثية

بالدولالتعليميةاألنظمةوتميزجودةلتعزيزمتنوعةومقاالتوملخصاتوتقاريروكتبالجودةوتراجموتقريربحثيةدراسة267منأكثربإصداروالتطويرالبحثفياالستثمارمؤشرات•
.العربية

المجتمعيةوالمسؤوليةالحوكمةمؤشرات.ه

.الدوليةوالمواثيقالتأسيساتفاقيةبنودتحقيقومدىاالستراتيجيبالتوجهوالنظمالقوانينمعالتوافق•

.(اإللكترونيةوالبوابةالمختلفةالمركزقنواتخاللمن)اإلعالميةوالتغطيةالشفافيةأنشطة•

.بالمناهجتضمنكقيموالعشرينالحاديالقرنمهاراتبتناولالبيئيةوالمبادراتاألنشطة•

.(المجتمعيةالمسؤوليةإطارضمن)المجتمعيةوالمبادراتاألنشطة•

ونسكولليالتابعةالتعلممدنشبكةضمن(الجبيل)التعلممدينةمشروعالمثالسبيلعلىمنهاالمركزقدمهاالتيالفنيةواالستشاراتالدراساتمنالعديد)االقتصاديةللتنميةوالمبادراتاألنشطة•
.(تعلمكمدينةاليونسكومنظمةقبلمنتعتمدمدينةكأولم2020عامأطلقتوالتي

.دورًياورصدهاعناصرهبتنفيذوالتمشيللمركزالمؤسسيالحوكمةنظام•
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التعزيز

النمو

االستدامة

2021م2020م2019م

مــــن الخطــــة شــــهد انطــــالق 

البنـــــــــاء تعزيـــــــــزخـــــــــالل 

بالتوازيالمؤسسي للمركز

ــــــــــذ األنشــــــــــطة  مــــــــــع تنفي

.المخططة

ــ تقــاريرالالتركيز علــى اتســم ب

فعاليــات واســعة المتخصصــة وال

.النطاق
أكثــــرتســــم بتركيــــزا

علـــــى محـــــور الدراســـــات 

.والبحوث المتخصصة

26

أطوار الخطة



التأسيس للمركز بكافة جوانبه التنظيمية والمادية 2014

وزارات تعليم، 5منظمات دولية وثانية، 3التأسيس والتواصل مع 
سفارات ومكاتب 6جامعات محلية، 5معاهد وأكاديميات دولية، 4

هيئات ومنظمات دولية،  7شركة خدمات مساندة، 13دولية، 
مشاريع،  4منظمات دولية مانحة لألموال، مشاركات إعالمية، 4
مشاركات دولية،6إقليمية، 5مشاركات محلية،4اتفاقيات، 5

.عضويات دولية4

2015

تطوير بوابة المركز، النظم واللوائح الداخلية، الموارد البشرية 
مستشارين غير متفرغين، الخطة 3خبير، 13موظف، 12

.االستراتيجية، نشر الثقافة
2016

مشاريع 3فعاليات أيام دولية، 3مشاركات محلية، 4مشاريع، 5
جامعات محلية، 5مشاركات إقليمية، 8موارد ذاتية، 1.8تطويرية، 

لجان وطنية 21مشاركات دولية، 4اتفاقيات، 4دعم ومساندة، 4
سفارات 4شراكات وزارات وهيئات، 3معاهد وأكاديميات، 10،

.لقاءات تعاون وتنسيق مع وزارات التعليم ومنظمات21ومكاتب، 

2017

مشاريع 3فعاليات أيام دولية، 2مشاركات محلية، 3مشاريع، 7
جامعات محلية، 6مشاركات إقليمية، 2موارد ذاتية، 3تطويرية، 

لجان وطنية،  21مشاركات دولية، 2اتفاقيات، 3دعم ومساندة، 5
سفارات 7شراكة مع إدارات وهيئات، 11معاهد وأكاديميات، 3

.لقاءات تعاون وتنسيق مع وزارات التعليم ومنظمات21ومكاتب، 

2018

مشاريع 3فعاليات أيام دولية، 5مشاركات محلية، 3مشاريع، 7
جامعات محلية،  6مشاركات إقليمية، 8موارد ذاتية، 4تطويرية، 

لجان وطنية،21مشاركات دولية، 4اتفاقيات، 11دعم ومساندة، 3
سفارات ومكاتب،7وزارات وهيئات، 11معاهد وأكاديميات، 3

.لقاءات تعاون وتنسيق مع وزارات التعليم ومنظمات21

2019

خدمات استشارية، مشاركات محلية ،   4نشر علمي،  2مشاريع، 6
موارد ذاتية ، 5مشاريع تطويرية، 2أيام دولية، 3فعاليات،  7
مشاركات 11اتفاقيات، 5دعم ومساندة، 3مشاركات إقليمية، 13

وزارات وهيئات، 11معاهد وأكاديميات، 4لجان وطنية، 21دولية، 
لقاءات تعاون وتنسيق مع وزارات التعليم 21، لكورونااالستجابة 14

.ومنظمات

2020

دولية،أيامفعاليات7محلية،مشاركات19إقليمية،ورش6مشاريع،6
جامعات3إقليمية،مشاركات8ذاتية،موارد4تطويرية،مشاريع2

،دوليةمشاركات28اتفاقيات،13،ومساندةدعم11،محلية
.ومنظماتالتعليموزاراتمعوتنسيقتعاونلقاءات21،وطنيةلجان21

2021

خاللمنتقديمهافتمالخدماتبقيةأما.المعرفةونشرالبحثيةالبرامجوهمــاالمركز،لعمــلالجغرافيالنطــاقفــيالواقعةالــدوللكافــةرئيســيتينخدمتيــنقدمالمركــزأناتضحسبقمما
:التاليالنحوعلىرئيسيتينمرحلتين
الشركاءمعقويةعالقاتبناءإلىباإلضافةهذاثرية،بياناتقاعدةوبناءالتعليميالمجالداخلكــوادرهوتعزيزالمركــز،تأســيسعلىالتركيزكانحيــث:التأسيســيةاألولــىالمرحلــة
.التنسيقوالتطويريةالبرامجخدماتخاللهاالمركزوفرالمدىقصيرةالمرحلةهذهوكانت.المجالهذافيوالخبراء
.والمشاريعالبرامجوإدارةاالستشاراتتقديممثلالفنيةالخدمــاتليشــملخدماتهبنطاقالمركزفيهــاوتوســعالمــدىطويلــةكانت:الثانيــةالمرحلــة
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ء البناتعزيز 

املؤسسي 

 للمركز

تعزيز االستدامة 

 املالية 

 ورش العمل اإلقليمية

 اخلاصةالدراسات 

 نية ررع القدرات امله

 االستشاريةاللجنةتطوير

 الباحث الزائر

عاملة يف  تطوير قدرات الكفاءات البشرية ال

 املركز  

 الفعاليات االجتماعية  

 التطوير التقين

 تطوير البوابة اإللكرتونية للمركز

 جتماعيبرنامج تفعيل صفحات التواصل اال

 املشاريع/ الربامج املبادرات احملاور

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2021م2020م2019م

 االستدامة النمو التعزيز

 األطوار
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تقارير الدعم صانعي القرار ب
واملعلومات 

طوير طرح وتنفيذ مبادرات ت
القدرات

ث تنفيذ الدراسات والبحو
املتخصصة

اتو تعزيز الشراكبناءلمركزالبناء املؤسسي لتعزيز 



وتعزيز  بناء

الشراكات

 الشراكات الدولية

 الدولية القائمةالشراكاتتفعيل برنامج 

برنامج الشراكات التمويلية الدولية

برنامج الشراكات املهنية الدولية

لية احملالشراكات 

 واإلقليمية

 مية القائمةاحمللية واإلقليالشراكاتتفعيل برنامج 

ميةبرنامج الشراكات املهنية احمللية و اإلقلي

ميةبرنامج الشراكات التمويلية احمللية واإلقلي

 املركز برنامج سفري 

 تبادل املعلوماتاتاتفاقي

 برنامج املسؤولية اجملتمعية

 املشاريع/ الربامج املبادرات احملاور

Q1Q2q3q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2021م2020م2019م

 االستدامة النمو التعزيز

 األطوار
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واملعلومات 

طوير طرح وتنفيذ مبادرات ت
القدرات

ث تنفيذ الدراسات والبحو
املتخصصة

اتو تعزيز الشراكبناءلمركزالبناء املؤسسي لتعزيز 
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تنفيذ 

الدراسات 

والبحوث 

املتخصصة
 

دراسات جودة  

املعلم

 السياسات االقليمية للمعلمني

 املمارسات التدريسية يف املنطقة العربية

 نظم إعداد املعلم وتأهيله يف العامل العربي

 الدليل اإلقليمي للمعايري التخصصية، والكفايات املهنية

دراسات جودة  

املنهج

 سياسات ونظم تطوير املناهج الدراسية يف الدول العربية

 قيم املواطنة يف اهداف اخلطط االسرتاتيجية

 دمج مهارات القرن احلاد  والعشرين يف املناهج الدراسية

 لعربيةتطوير برامج تعليم وتعلُّم العلوم، والرياضيات يف الدول ا

دراسات جودة  
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التعليمية
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دراسات اجلودة  

والتميز العامة 
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Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2021م2020م2019م
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 األطوار
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تقارير الدعم صانعي القرار ب
واملعلومات 

طوير طرح وتنفيذ مبادرات ت
القدرات

ث تنفيذ الدراسات والبحو
املتخصصة

اتو تعزيز الشراكبناءلمركزالبناء املؤسسي لتعزيز 
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 برنامج امللتقى الدور  
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 ورش عمل احلوكمة الرقمية

 ورش عمل التحوالت الرقمية

م يف الدول هيئات تقويم التعليأدوار ندوة تفعيل 

العربية

األدوات -ندوة املساءلة يف القطاع التعليمي 

واملسؤوليات
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تقارير الدعم صانعي القرار ب
واملعلومات 

طوير طرح وتنفيذ مبادرات ت
القدرات

ث تنفيذ الدراسات والبحو
املتخصصة

اتو تعزيز الشراكبناءلمركزالبناء املؤسسي لتعزيز 



دعم مبادرات

تطوير 

 القدرات

 يزوالتحفتشجيعال
 التعليم يف دراسة مسحية حول دور جوائز التميز يف

 بعض دول العامل العربي

 التدريب والتأهيل

 لكرتونيالتدريب اإل

ليونسكو يف مشروع دورات تدريبية تأهيلية ملراكز ا

الدول العربية 

بية والتعليم مشروع تدريب بعض مسؤولي وزارات الرت

يميةيف العامل العربي على املؤشرات التعل

 املشاريع/ الربامج املبادرات احملاور

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2021م2020م2019م

 االستدامة النمو التعزيز

 األطوار
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تقارير الدعم صانعي القرار ب
واملعلومات 

طوير طرح وتنفيذ مبادرات ت
القدرات

ث تنفيذ الدراسات والبحو
املتخصصة

اتو تعزيز الشراكبناءلمركزالبناء املؤسسي لتعزيز 



34

3
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الرؤية

الرسالة

األهداف الرئيسية

األهداف الفرعية

اإلجراءات/املبادرات

املقاييس

املستهدرات T1 T1 T1

M1 M2 M3

AI1 AI2 AI3

O1 O2

خمطط اسرتاتيجي

خطط عمل

تقييم التنفيذ

م تم االستناد لمدخل منشور قياس األداء من خالل إطار يتكون من خمسـة 2021في رصد أداء أعمال المركز لعام 

جوانــب إلدارة وقيــاس األداء ثالثــي األبعــاد، لمواكبتــه متطلبــات أصــحاب المصــالح والمعنيــين بخــدمات المركــز وقيــاس 

األثر ومحاولة تقديم القيمة المناسبة إليهم، باإلضافة إلى إلقاء الضوء على تعقد عالقات المركـز مـع أصـحاب المصـالح 

قيـق المتعددين في سياق بيئة النطاق لعمل المركز، ويوفر بذلك إطارا كلًيا مبتكًرا يوجه المركز إلى ما يفيد في تح

ولة النجاح، ويساعد في تصميم وبناء أنظمة قياس األداء بالطريقة التي تتصل مباشرة بالشروط المحددة واألهداف المأم

. لألداء التشغيلية

:وذلك من خالل

من هم أصحاب المصالح األساسيين لدى المركز؟ ومن الذي يرغبون فيه ويحتاجونه؟ : رضا أصحاب المصالح-

ماذا يريد ويحتاج المركز من أصحاب المصالح على أساس متبادل؟ : مساهمه أصحاب المصالح-

مـا االسـتراتيجيات التـي يحتـاج المركـز تفعيلهـا؛ حتـى يلبـي رغبـات واحتياجـات أصـحاب المصـالح : االستراتيجيات-

لدى المركز مع الوفاء في متطلباتهم؟ 

ما العمليات التي يحتاج المركز تفعيلها حتى يتمكن من تنفيذ استراتيجياته؟ : العمليات-

ما هي القدرات التي يحتاج المركز تفعيلها حتى يتمكن من تشغيل عملياته؟(: اإلمكانيات والموارد)القدرات -



:المصالحأصحابرضا

:هيرئيسهمنأنماطثالثةفيالمركزفيالمصالحأصحابتقسيمويمكنالمركز؟فيالمصالحأصحابهممنمعرفهفيذلكويتمثل

بالمركزيعملوناألفرادمنمجموعهوهمالداخليين،المصالحأصحاب-

.البحثيةوالفرقوالمستشارين،واللجان،اإلدارة،مجلستشملالوسطاءفئاتومعظمالمركز،مععالقتهمخاللمنوالخارجالداخلفييعملونالذيناألشخاصوهم:الوسطاءالمصالحأصحاب-

الشركاء،باألعضاء،المركزيربطونالذينوهمالمركزالىالمدخالتبتوريديقومونالذيناألشخاصوهم:بالمركزعالقتهمخاللفئاتثالثفيينحصرون:الخارجيينالمصالحأصحاب-

المنظماتالمجتمعات،المانحة،الجهاتالمستخدمين،العاملين،الوطنية،اللجانالعربية،بالدولوالتعليمالتربيةوزاراتاألمور،أولياءالخريجين،التدريس،هيئهأعضاءالمعلمون،الطالب،

تتطلبوالتيالخاصة،نظرهوجههلهتكونمستفيدأومصلحهصاحبكلولكنالمجتمع،تخدمكوادرتخريجفيتتمثلالتيالمشتركة،أهدافهالهاالفئاتهذهكلإنإالوالدوليةاإلقليمية

.والخدميالجغرافيتموضعهخاللمنالمصالحأصحابمختلفاهتماماتالقيمتوفرأنيتوقعالمركزفإنوبالتاليمختلفة،واهتماماتاعتبارات
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أهم املخرجات

 القدرات

ملركزاحيتاجهااليتالقدراتما

وحتسنيالتشغيلأجلمن

العمليات؟

 االسرتاتيجيات

ضعهاوجيباليتاالسرتاتيجياتما

طرافاألواحتياجاتمتطلباتإلرضاء

الرئيسة؟املعنية

متطلبات األطراف املعنيةتوصيل الرضا

مساهمات األطراف املعنية
إرضاء األطراف املعنية

 التطوير لتحقيق 
التوجه االسرتاتيجياجلودة والتميز

 العمليات

ا املركز  ما العمليات املهمة اليت يتطلبه

لتنفيذ اسرتاتيجيته؟ 

األطراف 

املعنية 
الرئيسية

منشور األداء
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املعنيةفاألطرامننريدهااليتاالسهاماتما

وتطويرها؟القدراتهذهعلىللحفاظ

االنتهاء من تنفيـذ مشـروعات الطـور •

كحد %( 85)كاماًل ووالثاني األول 

ـــى  ـــث مـــن مشـــروعات الطـــور أدن الثال

واســــتدامة مؤسســــية لعــــدة مشــــاريع 

كالباحـــث الزائـــر وســـفير المركـــز 

.وقواعد بيانات الدول والنشرة

عالقات المركـز مـع الجهـات توطيد•

المعنيــة بتطــوير التعلــيم فــي الــدول

العربية بما يمكن من تنفيذ مبـادرات

.عملية

تطــــوير شــــبكة قويــــة مــــن العالقــــات •

ـــة جهـــات الوالشـــراكات مـــع  التمويلي

.المحلية واإلقليمية والدولية

ـــــة لكافـــــة توصـــــيات • المتابعـــــة الدوري

.االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة

.إنفاذ نظام حوكمة العمل المؤسسي•

اذاوماملعنيةاألطرافهممن

ز؟املركمنوحيتاجونيريدون



ركزعدد مستشار  امل

 غري املتفرغني

(11)

 ركوناملشااخلرباءعدد 

(356)

احة  املتعدد املصادر 

 الرقمية  باملكتبة

(37)

نسبة اإليرادات  

الذاتية إلمجالي 

 املوارد 

(15.33)%

نسبة اإليرادات 

الذاتية 

(15.33)%

ذة  عدد املشروعات املنف

 مبقابل مالي

(7)

الفعاليات  عدد 

 االجتماعية

(27)

عدد املنشورات

(Posts  )  على

 حسابات التواصل

(211)

تفاعل املتابعني  

مشاركة، تعليق،  )

 (، مشاهدةإعجاب

(567090)

أنشطة برامجعدد 

 التنمية املهنية

(25) 

مؤشر رضا 

 منسوبي املركز

(94.1)%

مستوى تطور 

 الصورة الذهنية

(81)%
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الدراسات  عدد 

 املنفذة

(37)

 املنفذةالعملعدد ورش

(17)

–



عدد الشراكات

 واالتفاقيات

(44)

مستوى  

الل  تغطية اجملاالت من خ

 الشراكات

(100)%

ول  مستوى التغطية للد

 العربية

(100)%

ئة  الناشاملشاريعمعدل 

 عن الشراكات

(32)

ن عدد املستفيدين م

 مبادرات الشراكة

( 11)دولة و ( 22)
منظمة

ونية  اخلدمات اإللكرتعدد 

 كربامج مستدامة  

(6)

عدد اتفاقيات تبادل

 املعلومات

(44)
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حجم الدعم املقدم من 

 الشراكات التمويلية

(40)%



التقارير  عدد 

 التحليلية

(6)

عدد تقارير حاالت  

 الدول

(74)

مستوى التغطية

 النوعية

(100)%

/عدد املشاركني 

 دولة

عليم و وزارة ت( 22)
منظمة( 23)

عدد الفعاليات  

املصاحبة للمشروع 

 البحثي

(12)

مستوى التغطية  

 اجلغرارية

(100)%

صدارات  املستفيدين من إعدد 

 املركز البحية

(2405)

املخرجات  عدد 

ئة  الناشالتطويرية 

 عن البحوث

(12)

40

عدد البحوث  

 والدراسات ملنفذة

(37)



 املنفذةعدد التقارير 

(135)

مةعدد الفعاليات املنظ

 ريها  واليت متت املشاركة

(369)

نشورةاملاملقاالتعدد 

 باإلذاعة والصحف

(13)

قارير نسبة مشولية الت

 للدول العربية

(100)%

ظمة  تقييم الفعاليات املن

 (استبيانات)

(94.7)%

عدد التقارير والنشرات  

 الرقمية احململة

(151)

ة ذات  حجم املبادرات املطبق

 العالقة

(68)%

اإلصدارات  عدد 

 وامللفات الرقمية

(151)

عدد املشاركني يف  

 الفعاليات

(298019)
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اركني  عدد املسؤولني املش

 يف الفعاليات

(379)

املشاهدات  عدد 

 إلصدارات املركز 

(3109)



 عدد الدورات املقدمة

(2) 

 تقييم الدراسات املنفذة

(78)%
 عدد املتدربني

(509)

عدد التوصيات الداعمة  

 الختاذ القرار

(379)

42

 قياس رضا

(86)%

املشاركني يفعدد 

 الفعاليات

(298019)



مؤشر أداء ( 11)مؤشر أداء منها ( 83)هدًفا فرعًيا ولقياس مدى تحقق األهداف االستراتيجية، تم بناء ( 25)أهداف إستراتيجية و( 5)من (2021–2015)تتكون إستراتيجية المركز 

مبـادرة إسـتراتيجية تشـتمل علـى (39)ولتحقيـق مسـتهدفات المؤشـرات؛ تـم تطـوير . مؤشـر أداء تنفيـذي( 51)أعوام و ( 5)مؤشر أداء استراتيجي على مدى ( 11)استراتيجي على مدى عامين و 

.مشروًعا ( 99)

في مجاالت بناء القدرات والبحوث والدراسات والمعلومات والتقنيـة والمـوارد الماليـة ( 354)م والتي بلغ عدد مخرجاتها 2021وجميع المبادرات االستراتيجية اكتملت بنهاية االستراتيجية في 

.والبشرية والحوكمة والشراكات المحلية واإلقليمية والدولية

( 9)حيث حققت: ملخًصا لحالة املؤشرات االستراتيجية

نسبة وهي املؤشرات التي بلغتمؤشرات أداًء استثنائًيا 

:املتحقق للمستهدف ألي منها
لغت وهي املؤشرات التي بمؤشرات أداًء ممتاًزا ( 8)وحققت 

:نسبة املتحقق للمستهدف ألي منها ما بين

 ( 3)وحققت 
ً
غت وهي املؤشرات التي بلمؤشرات أداًء جيدا

:نسبة املتحقق للمستهدف ألي منها ما بين

(أداء االستراتيجية)ويوضح جدول 

وأكثر% 110إلى أقل من 90وأكثر% 110

% 90إلى أقل من 75

15%

45%

40%
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أداء مؤشرات قياس األداء االستراتيجية

أداء جيدأداء ممتازأداء استثنائي



ويوضح الجدول تفاصيل مؤشرات قياس األداء االستراتيجية

املتحققاملستهدفوصف املؤشراسم املؤشراهلدف االسرتاتيجي
%املتحقق

للمستهدف
حالة املؤشر

تطوير برامج بحثية عالية 
الجودة

إصدار تقارير بحثية حول 
جودة التعليم وتميزه في 

العالم العربي سنوًيا

ل تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل القياس الدوري إلصدار تقارير بحثية حو
جودة التعليم وتميزه تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر المعرفة

1523153.3%

نشر تقارير بحثية حول 
جودة التعليم وتميزه في 

.العالم العربي سنوًيا

تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل القياس الدوري لنشر تقارير بحثية حول
جودة التعليم وتميزه تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر المعرفة

151173.3%

إصدار مقاالت دورية حول 
جودة التعليم وتميزه في 

.العالم العربي سنوًيا

تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل القياس الدوري إلصدار مقاالت حول جودة 
.التعليم وتميزه تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر المعرفة

201680%

نشر مقاالت دورية حول 
جودة التعليم وتميزه في 

.العالم العربي سنوًيا

تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل القياس الدوري إلصدار مقاالت حول جودة 
.التعليم وتميزه تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر المعرفة

201680%

من % 80الوفاء بمتطلبات 
األطراف المعنية

تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل القياس الدوري لرضا األطراف المعنية 
رفةباإلصدارات البحثية التي تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر المع

80%94%117.5%

تنظيم أربع ندوات سنوًيا
تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل القياس الدوري للمجموعات البحثية 
ةوالندوات السنوية التي تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر المعرف

2022110%
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أداء جيدأداء ممتازأداء استثنائي



ويوضح الجدول تفاصيل مؤشرات قياس األداء االستراتيجية

املتحققاملستهدفوصف املؤشراسم املؤشراهلدف االسرتاتيجي
%املتحقق

للمستهدف
حالة املؤشر

دعم وإعداد برامج تطويرية

معدل ورش العمل 
التطويرية حول الجودة 

والتميز في التعليم 
.المنفذة سنوًيا

رامج تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل القياس الدوري للتنسيق بشأن تنفيذ ب
ب تطويرية تسهم في تطوير التربويين والقائمين على العملية التعليمية، بتقديم تدري

.  متخصص في جميع جوانب الجودة والتميز في التعليم
2529116%

من % 80الوفاء بمتطلبات 
األطراف المعنية

تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل القياس الدوري لرضا األطراف المعنية 
فةباإلصدارات البحثية التي تسهم في تطوير األنظمة التعليمية العربية من خالل نشر المعر

80%94%117.5%

تقديم االستشارات الفنية

معدل الدراسات 
ذة االستشارية الفنية المنف

سنوًيا

تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل تزويد الدول األعضاء بالمشورة الفنية 
واألفكار العملية في مجال جودة التعليم وتميزه

911122.2%

معدل التقارير الصادرة 
حول أفضل الممارسات في 

مجال جودة التعليم 
وتميزه

تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل تزويد الدول األعضاء بأفضل الممارسات 
.  العالمية في مجال جودة التعليم وتميزه

30127423.3%

تحقيق نسبة تزيد على 
فيما يتعلق برضا % 70

المؤسسات بالخدمات 
االستشارية المقدمة

تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل القياس الدوري لرضا المؤسسات بالخدمات
االستشارية المقدمة

70%94%134.2%

االستفادة من المعونات 
المالية، وإدارتها لتحسين 
الجودة والتمّيز في التعليم

معدل مشروعات التمويل 
من % 20التي تغطي نسبة 

الميزانية المخصصة 
.لألبحاث سنوًيا

. تعزيز تنفيذ استراتيجية المركز وذلك من خالل االستفادة من المعونات المالية وإدارتها
مشروع ( 15)

ي للتمويل تغط
%  20نسبة 

مشروع ( 15)
للتمويل تغطي 

%  20نسبة 
100%
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ويوضح الجدول تفاصيل مؤشرات قياس األداء االستراتيجية

املتحققاملستهدفوصف املؤشراسم املؤشراهلدف االسرتاتيجي
%املتحقق

للمستهدف
حالة املؤشر

التوسع في تقديم االستشارات 
واألبحاث والدراسات

عدد البحوث والدراسات 
ى يقيس المؤشر عدد البحوث والدراسات للقضايا والمشكالت التعليمية في الوطن العربي المنجزة في العام وتعن

البحوث والدراسات بتقصيَ  القضايا والمشكالت التعليمية على مستوى أجهزة وزارات التعليم بالدول العربية 
ودراستها وتقديم الحلول الناجمة ووضع خطط تطبيقها

66100%

معدل تقديم خدمات استشارية 
الحقة

يقيس هذا المؤشر معدل تقديم الخدمات الالحقة لالستشارة مستشار متفرغ، وضع خطة تطبيق، المساعدة في 
بطلب من العميل أو بمبادرة من) التطبيق، إيضاح الحلول االستشارية، تدريب على التطبيق وغيرها من الخدمات

(المركز

سبع خدمات لكل 
عشر استشارات

7100%

واالستغالل إالنفاقرفع كفاءة 
وتنمية الموارد األمثل للموارد المالية
الذاتية

مؤشر تنمية الموارد الذاتية
يقيس المؤشر نسبة حجم المناقالت مقابل الميزانية المعتمدة، يعكس المؤشر أهمية التخطيط المالي؛ مما يسهم 

في رفع كفاءة االنفاق واالستغالل األمثل للموارد المالية وتنمية الموارد الذاتية
8%15.33%191.6%

ة ضمان قياس األداء بما يعزز الشفافي
والمسؤولية

مؤشر النضج في قياس وإدارة 
األداء

إدارة االستراتيجية، إدارة األداء، إدارة : قيس هذا المؤشر مستوى نضج المركز في خمسة مجاالت وهي
ويتم قياس المؤشر من خالل مؤشرات قياس دورية . المبادرات، إدارة التغيير وثقافة األداء وإدارة تجربة المستفيد

ول أقل من المستوىً  األ: ويكون التقييم وفقا لمستويات النضج التالية. عن النضج في قياس وإدارة األداء بشكل سنوي
إلى أقل %70)المستوى الرابع %( 70إلى أقل من %50)المستوى الثالث%( 50إلى أقل من %30)المستوى الثاني 30%

)أو أكثر90)المستوى الخامس % (90من 

55100%

استقطاب الكفاءات المتميزة 
والمحافظة عليها

نسبة شغل الوظائف
ر في يقيس المؤشر نسبة شغل الوظائف إلى إجمالي الوظائف المعتمدة بالميزانية حتى نهاية العام، حيث يسهم المؤش

التخطيط للموارد البشرية بمسميات وظيفية ومستويات وأعداد محددة
100%100%100%

دعم بناء الخبراء المتخصصين 
ة وتمكينهم في المجاالت االستراتيجي

ذات الصلة بأعمال المركز

عدد أعضاء اللجان في المجاالت 
االستراتيجية

ويعكس هذا المؤشر توجه . يقيس المؤشر عدد أعضاء اللجان وفق التوجهات االستراتيجية للمركز في العام
المركز نحو بناء الخبراء المتخصصين وتمكينهم في المجاالت االستراتيجية ذات الصلة بالتنمية 

3030100%

تنويع جهود المركز في مجال 
الشراكة المجتمعية

عدد الفعاليات المنفذة في مجال 
الخدمة المجتمعية

وتشمل الفعاليات. يقيس المؤشر عدد الفعاليات المنفذة في مجال الخدمة المجتمعية التي يقدمها المركز في العام
البرامج التدريبية عدد البرامج الموجهة للجمعيات الخيرية وحمالت التبرع بالدم وحمالت التثقيف الصحي وما إلى 

ذلك
2121100%

ة ضمان قياس األداء بما يعزز الشفافي
والمسؤولية

ب نسبة المشاريع التي تسير حس
الخطة

ي يقيس المؤشر نسبة المشاريع التي تسير حسب الخطة إلى إجمالي عدد المشاريع المعتمدة في ميزانية المركز ف
العام، و يعكس المؤشر أهمية تنفيذ المبادرات والمشاريع وفق الخطط الزمنية و رفع كفاءة إدارة المشاريع 

والمؤشر يحتوي على جميع مشاريع المركز.والتقليل من المخاطر 
100%100%100%

46
أداء جيدأداء ممتازأداء استثنائي



:التقييممنالغرض.1

.اليونسكومعالمركزاتفاقيةتجديدبشأنتوصياتلوضعالتقييمنتيجةتستخدم

:التقييمفريق.2

.التقييمعمليةإلجراءخبيًرااليونسكوحددت

:مايليالتقييميتضمن:التقييمنطاق.3

.اليونسكومعالموقعةاالتفاقيةفيالمحددةاألنشطةمعتتطابقالمركزبهايقومالتيواألنشطةالفعالياتوالمشروعاتكانتإذا•

.اليونسكوأولوياتولبرامجاإلستراتيجيةاألهدافتحقيقفيوأنشطتهالمركزبرامجأهمية•

.المعلنةأهدافهتحقيقفيوأنشطتهالمركزبرامجفعالية•

.التعلموبالتعليمالمعنية۲و۱الفئتينمنالمراكز/المعاهدمنغيرهاومعلليونسكو،الوطنيةواللجانالميدانيةاليونسكومكاتبمعوالتفاعلالتنسيقنوعية•

.المانحةوالجهاتوالخاصالعامالقطاعينمنوشركاءحكومية،وكاالتمعأقيمتالتيالشراكاتجودة•

.المساءلةوالحوكمةواإلدارةآلياتووجودتهاالتنظيميةالترتيباتطبيعة•

.االستمرارعلىوقابليتهاالمؤسسيةالقدرةاستدامةوضمانوالقدراتاآللياتوجودةوالماليةالبشريةالموارد•

.ولليونسكوللمركزاالستراتيجيةاألهدافمعتوافقهاومدىالذاتيةالمواردتعبئة•

:التقييمإجراءات.4

المستقلة ، قائمة المشروعات و الفعاليات، قائمة الموظفين ، مطبوعات المركز ، لمراجعةنسخة من اتفاقية إنشاء المركز، التقارير السنوية و تقارير ا: اطلع خبير على الوثائق التالية 

.المركزمع بعض منسوبي مع بعض الجهات اإلقليمية ذات العالقة بأعمال المركز، وكما تواصل .المراجعة الشراكات ، محاضر جلسات مجلس اإلدارة ، تقارير 
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:نتائج التقييم .   5

.وجد التقييم أن األنشطة التي يقوم بها المركز تتماشى مع األهداف المحددة في االتفاق:، على النحو المبين في االتفاقية الموقعة مع اليونسكو مدى تحقيق أهداف المركز •

وجـد التقيـيم أن إدارة المركـز قـد حرصـت علـى ربـط االسـتراتيجية العامـة للمركـز والمشـاريع السـنوية :  أهمية إسهام برامج المركز وأنشطته في تحقيق البـرامج المعتمـدة مـن قبـل لليونسـكو •

للتنميـة المسـتدامة ، ال سـيما فيمـا يتعلـق برعايـة وتعلـيم الطفولـة المبكـرة وسياسـات 4المعتمد من قبـل اليونسـكو للسـنوات ذات الصـلة ، وبالتـالي ربطهـا بأهـداف مختلفـة مـن الهـدف C / 5بالمركز 

. المعلمين وتدريبهم ، وإدراج المواطنة العالمية في مناهج التعليم العام

، وجد التقييم أن الكثير من األنشطة فيما يتعلق بتخطيط البرامج وتنفيذها 2و 1جودة التنسيق والتفاعل مع اليونسكو ، و اللجان الوطنية ، والمعاهد أو المراكز األخرى ذات الصلة من الفئة •

.التي اضطلع بها المركز قد تم القيام بها بالتنسيق مع كيانات اليونسكو المختلفة األخرى على الصعيدين اإلقليمي و الدولي 

وجد التقييم أن هناك دليًلا واضًحا على أن المركز قد أقام شراكات عمل : الشراكات التي تم تطويرها والحفاظ عليها مع الوكاالت الحكومية والشركاء والمانحين من القطاعين العام والخاص •

.الوطنية واإلقليمية والدوليةات مع الجهات  الحكومية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية ، والعديد من الشركاء والمانحين من القطاعين العام والخاص على المستوي

.ونتيجة التقييم إلى أن المركز  يمتاز  بهيكل تنظيمي و آليات حوكمة و مساءلة متسقة مع معايير اليونسكأشارت ؛ الترتيبات التنظيمية وجودتها و آليات اإلدارة و الحوكمة و المساءلةطبيعة•

. بينت نتيجة التقييم أن المركز  به كادر  فني و إدارى متسق مع معايير اليونسكو:الموارد البشرية والمالية وجودة اآلليات والقدرات وضمان استدامة القدرة المؤسسية وقابليتها على االستمرار•

أشار تقرير التقييم الى أن المركز من خالل أنشطته و فعالياته و شراكاته قد قام بتوفير موارد ذاتية من خالل :.توفير الموارد الذاتية ومدى توافقها مع األهداف االستراتيجية للمركز ولليونسكو•

.الشراكات التي أقامها مع كثير من وزارات التربية و الجامعات و المنظمات الوطنية واإلقليمية و الدولية
6
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:التوصيات.   6

:توصيات على النحو التالي( 6)على ضوء التقييم، تمت صياغة 

:تجديد االتفاقية مع المركز مع مراعاة التوصيات اآلتية•

.تعزيز الموظفين الفنيين في المركز من داخل المملكة وخارجها•

.وضع استراتيجية لالستفادة من الدراسات التي يقوم بها المركز•

.تعزيز التواصل مع الشبكات اإلقليمية والعالمية المختصة بمجال الجودة•

.أداء دور أكثر فاعلية في تعبئة الموارد الخارجة عن الميزانية•

.استثمار دعم منظمة اليونسكو في إشراك المركز بأنشطة مكاتبها ومراكزها في المنطقة العربية•

6

49



50

4



51

يوضــح هــــذا الجــزء أبــرز نتــائج التحليــل البيئــي التــي تــم الوصــول إليهــا وأهــم 

القضـــايا االســـتراتيجية التـــي بنيـــت علـــى هـــذا التحليـــل، ويتضـــمن هـــذا الجـــزء 

ا ألبـــرز نقـــاط التحليـــل الربـــاعي مـــن نقـــاط القـــوة والضـــعف والفـــرص  استعراضـــً

والتحــديات التــي تواجــه المركــز، مــن خــالل مصــفوفة التحليــل الربــاعي وأدوات 

ا التحليل المختلفـة ، ثـم توضـيحا ألبـرز مالمـح الوضـع العـام للـدول العربيـة فيمـ

يتعلـــق بتحقيـــق الهـــدف الرابـــع للتنميـــة المســـتدامة، وصـــوال الســـتعراض نتـــائج 

تـي بأبرز القضـايا االسـتراتيجية الوختاًماًاالمقارنة المعيارية مع الجهات المشابهة 

.سيبنى عليها التوجهات االستراتيجية في الجزء التالي

الفرص 

والتحديات

مصفورة التحليل 

الرباعي

ام مالمح التقييم الع

جلودة التعليم 

اهلدف اجتاهاتومستويات بالدول العربية

للشرق األوسط ومشال الرابع 

إرريقيا

ابرز نتائج 

ةاملقارنة املعياري

أبرز القضايا 

االسرتاتيجية

نقاط القوة والضعف

التحليل البيئي



،"والقانونيةوالتكنولوجية،واالجتماعية،واالقتصادية،البيئية،السياسية،"الخارجيةالعواملعلىللوقوف"PESTLE"األولاالستراتيجيالبيئيالتحليلأساليبمنأسلوبيناستخدامتم

التيوالمخاطروالفرصوالضعفالقوةنقاطلتحديدوهيالتعليموتميزجودةمستقبلالستشرافاإلقليميللمركزوالخارجيةالداخليةالبيئةلمعطيات"SWOT"البيئيالتحليلإجراءثمومن

منوذلكالمصلحةوأصحابوالخارجالداخلمنالمستفيدينعلىتطبيقهاتمالتيالبياناتجمعأدواتمنعددعلىاالعتمادتمذلكتحقيقأجلومناالستراتيجيةتوجهاتهوتشكلبالمركزتحيط

لمواجهةخططووضعالمتاحة،الخارجيةالفرصمنواالستفادةتقويتها،وسائلعنوالبحثالضعفعناصروتالفياستمراريتها،وضمانالقوةعناصروتقويةواألولويات،االحتياجاتتحديدأجل

الوثائقمضامينتحليلنتائجمنتعمقأفكارتوليدبهدفوالخاصالعاموالقطاعوالخاصالعامالتعليممؤسساتفيالقياداتمعاستخدمتوالتي:الذهنيالعصفجلسات)خاللمنوذلكالتهديدات

ادهااعدتم:االستباناتوالخاص،العاموالقطاعوالخاصالعامالتعليممؤسساتفيالقياداتمعالمباشرةاللقاءاتالدولية،والمواثيقاالتفاقيات،التركيزمجموعاتالشخصية،والمقابالتواللوائح

.(عليهاواالطالعتجميعهاتموالتي:والوثائقالمستنداتفحصإلكترونية،صورةفي

:عامليااملستخدمةاالستراتيجيالتخطيطمنهجياتأهمتوظيف

خاللمنبذلكاالستفادةوتمت(ومضموناشكال)فيهارصدتالتيالسلبياتواستدراكإيجابياتهامنواالستفادةالسابقةاالستراتيجيةالخطةإعدادفياألداءبتقويم:الذاتيالتصحيحمنهجية•

.السابقةالخطةفجواتلتجنبالخطةنتائجقياسوتقريرللتقييمالعلميالتقرير

.للنجاحالحقيقيالمقياسهوالمستفيدينرضاتحقيقوأنالمختلفةالمستفيدينقطاعاتخدمةهوالرئيسالهدفأنفكرةتعميقعلىتركزاستراتيجيةوهي:المستفيدينرضامنهجية•

ماوتغطي”Enablers“تحفيزعوامل»خمسة:مكونات9منالنموذجيتكون"والتأثيراتاألسباب»تتبعخاللمنالجودةإلدارةنموذجهو:"EFQM"األوروبيالتميزنموذجمنهجية•

النتائج:وهيالمنظمةتحققهماوتغطي”Results“نتائجمعاييروأربعةوالخدمات،والمنتجاتوالعمليات،والمواردالشراكاتالموظفون،االستراتيجية،القيادة،:وهيالمنظمةبهتقوم

الرادارمنهجيةتسمىمنهجيةتطبيقييتمالمنظمة،تحققهاالتيالنتائجولتحسين.الرئيسيةوالنتائجبالمجتمع،المتعلقةالنتائجبالموظفين،المتعلقةالنتائج،بالمستفيدينالمتعلقة

RADAR”"تحقيقهاالمطلوبالمستهدفاتتحديد:عملياتأربعمنتتكونوهي,المنشودالتميزإلىللوصولمستمربشكلتطبيقهاويعاد.”Results”لتحقيقالمناسبةالمداخلوضع

”Refine”.النتائجتحسنلكيالمداخلوتصحيح”Assess“المطبقةالمداخلتقييم”Deploy”.الواقعأرضعلىالمقترحةالمداخلتنفيذ”Approaches”.المستهدفاتهذه
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البعد السياسي

.المقربدولةداعمةحكوميةقيادةوجود1.

.السياسيبالجانبيختصفيماوبخاصةالمتسارعةالتطوراتنتيجةالواحدةالدولةمستوىعلىأوواإلقليمية،العالميةالمستوياتعلىالتغيرات2.

.الدوليةواالتفاقياتالمواثيق3.

.لهاالتابعةللمراكزاليونسكومنظمةدعم4.

.والدوليةاإلقليميةالمنظماتبينالمستدامةاالستراتيجيةالتحالفات5.

.الثالثالقاراتلربطمحوًراكونهامقركدولةالسعوديةالعربيةللمملكةالمميزالموقعالبعد البيئي

البعد االجتماعي

.العربيالعالمدولجميعمعوثقافيةاجتماعيةروابطالمملكةتمتلك1.

.وكيفاكماالتعليمعلىالطلبفيالزيادةوبالتالي(الخ...الشباباتجاهاتالسكاني،النمومعدل):مثلالعربيبالوطناالجتماعيوالنموالتغير2.

.التعليموتميزلجودةالمستقبلياالستشرافأهميةحيالالمجتمعيالوعيضعف3.

.والدوليةواإلقليميةالمحليةالمختلفةالتقاريرأثبتتهاوالتيالعربيةبالدولالتعليميةالنظمتنافسيةلتعزيزاالحتياجات4.

البعد التكنولوجي

.واالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجياالتحتيةالبنيةمكوناتمنعددتوفر1.

.ومحليًادوليًاالمعلوماتوتقنيةاالتصاالتمجاليفيقويةتحتيةبنيةالمقردولةامتالك2.

تالبروتوكوالووضعاالصطناعيبالذكاءوربطهاإلكترونياوآمنةمتكاملةضخمةبياناتبيئةتأسيستم(المقردولة)السعوديةالعربيةالمملكةفي3.
.تسهيلسيدعممماواسعنطاقعلىبحمايتهاالكفيلة

.العملوسوقالمجتمعاحتياجاتفيالتحولوبالتاليوالتقني،الصناعيالسريعوالتحولالتغير4.

البعد االقتصاد 
.واستدامةتنوًعاأكثراقتصادلبناءالهائلةاالستثماريةقوتهاالمملكةتسّخر1.
.التعليمفيالمستقبلالستشرافالبحثيةالمشاريعدعمفيالخاصالقطاعمساهمةقلة2.
المستقبليةالدراساتوخاصةالعلميللبحثالمرصودةالماليةالمخصصاتقلة3.

البعد القانوني
.العربيبالوطنالمستقبلباستشرافمرتبطةومحددةواضحةتنظيميةولوائحوتشريعاتسياساتوجودضعف1.
.االختراعوبراءاتالفكرية،للحمايةسياساتوجود2.

PESTLE
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تفرد تخصص 
المركز في جودة 
م وتميز التعليم بالعال

وطبيعة العربي
خدماته وتبعيته 

لليونسكو مما يمنحه 
الثقل العلمي الالزم

االستقاللية اإلدارية 

والمالية 

عضوية المركز في 

بعض التحالفات 

وعالقاته مع كثير 

من المنظمات الدولية

والوزارات المعنية

وجود لجنة عليا 

ت استشارية تضم خبرا

.دولية

ة ارتفاع مستوى الثقاف

ن والقيم المؤسسية بي

منسوبي المركز

123

45

عدم اكتمال بعض 

ات السياسات والتشريع

واللوائح التنظيمية 

الخاصة بالمركز

نتيجـة مرحلة 

التأسيس

قلة أعداد المستشارين
في بعض التخصصات

التربوية 

محدودية الميزانية 
المخصصة ألعمال 
المركز في مقابل 
النطاق الجغرافي 

والتطبيقي للمركز 
والتنوع الكبير في 

المهام

ضعف منظومة خدمة 
ورعاية المستفيدين 

والتواصل معهم 
وقياس رضاهم 
وتلمس توقعاتهم

ال يوجد  آليــة 

واضحــة التخاذ  

القــرارات 

االستراتيجية 

وإشراك لجميــع 

المســتفيدين فــي 

صنــع القـرار

ضعف قياس أثر 
جهود المركز نتيجة 
طبيعة دوره في دعم 

السياسات العامة

123

567

ضعف الدور اإلعالمي 
للمركز وكذلك 

ضعف الموقع 
االلكتروني له

ضعف قياس فعالية 
منظومة بناء وتطوير

الشراكات

4

8

54

وجود مجلس إدارة 

يضم وزراء الدول 

العربية ومتخذي 

القرار بمنظمات دولية

.كبرى

6

Analysis SWOT



قوة اقتصاد المملكة 

العربية السعودية 

كدولة مقر مما 

يدعم توجه المركز 

نحو االستثمار 

والتمويل الذاتي

ارتفاع متوسط قدرة 

الدول العربية 

للوصول إلى اإلنترنت

مع توفر المهارات 

الالزمة الستخدام 

التقنيات

ارتفاع التقييم العام

لدور الخارجي

المركز وأدائه في 

الوقت الراهن

توجه وزارات التعليم 

بالدول العربية إلى 

أهمية جودة وتميز 

التعليم

توفر العديد من 

المنظمات والهيئات 

المماثلة والتمويلية 

وإمكانية عقد 

الشراكات المستدامة 

معها

123

45

معدل النمو انخفاض 

في الناتج المحلي 

اإلجمالي للدول 

العربية في عام 

، وما تبعه م2020

من ارتفاع في 

التضخم والبطالة

الزيادة المتوقعة في 

عدد السكان في الدول 

العربية

ضعف قنوات االتصال 

بالمراكز البحثية 

المهتمة بمجال 

الجودة والتميز في 

التعليم واالستشراف

.المستقبلي

19-جائحة كوفيد 

موزيادة الفاقد التعلي

التنوع الكبير في 

احتياجات ومتطلبات 

د توفير التعليم الجي

في الدول األعضاء

تباين مستويات 

الخصوصية في الدول

األعضاء تجاه إتاحة 

المعلومات

123

567

السريعة التغيرات

على المستويات 

العالمية واإلقليمية،  

نتيجة التطورات 

المتسارعة وبخاصة 

فيما يختص بالجانب

السياسي واالجتماعي 

واالقتصادي

4

تراجع تقييم بعض 

الدول األعضاء في 

تحقيق الهدف الرابع 

للتنمية المستدامة

8

55

.

تمتلك المملكة 

العربية السعودية 

كدولة مقر بنية 

تحتية قوية في مجالي

االتصاالت وتقنية 

المعلومات دوًليا 

ومحليا

6



(Weaknessضعف -Strengthsقوة )تقييم البيئة الداخلية 

(WO)عالجية (SO)النمو والتوسع   

تقييم البيئة  

اخلارجية

ررص )
(Opportunities

:نقاط قوة يمكن تفعيلها بالتركيز على الفرص المتاحة
.توفير بيئة محفزة وداعمة•
.القدرة على قيادة التنوع الثقافي واستثمار الجهود في تطوير المركز•
توفير بنية تحتية تقنية داعمة ذات صالت مفتوحة مع الجهات المعنية والوزارات والمنظمات •

.اإلقليمية والدولية
.القيام بشراكات نوعية في تقديم الخدمات والبرامج على نطاق إقليمي ودولي•
نشر الوعي على جميع شرائح المجتمع على أهمية استشراف المستقبل لجودة وتميز التعليم •

.من خالل المؤتمرات والندوات وورش العمل
بناء وتطوير المعايير والمقاييس التربوية اإلقليمية بمجاالت الجودة والتميز المتنوعة •

والتأهيل لها وتمكينها من تطبيقها بشكل والتنسيق مع الدول األعضاء ومع الجهات ذات العالقة 
.مستدام

.تأسيس قاعدة بيانات رقمية، وخبرائها المعروفين داخليًا وخارجيًا، ومرجعياتهم المؤسسية•

:نقاط ضعف يمكن تالفيها، باستغالل الفرص المتاحة
استقطاب الكفاءات من الخبراء والباحثين محليًا وعالميًا الذين يجيدون استخدام طرائق وتقنيات •

.استشراف المستقبل بجودة وتميز التعليم وبناء المعايير والمؤشرات والمقاييس
العمل على تأطير لوائح وتشريعات وسياسات خاصة بالمركز من خالل تجنيد الجهود الحثيثة والدعم •

.من الحكومة الرشيدة واالستفادة من الشراكات المختلفة للمركز
.تبني نشرات ودوريات ومجالت وتقارير علمية في جودة وتميز التعليم•
بناء القدرات لتعزيز المهارات في استخدام طرائق وتقنيات الجودة والتميز وممارسات اتجاهاتها الحديثة •

.بالدول العربية، وتطبيق معاييرها ومقاييسها
تعزيز الصورة الذهنية للمركز من خالل التسويق واإلعالم بشراكات وقنوات متعددة، وإدارة توقعات •

.وبناء أدوات لقياس أثر المركز المنشود. المعنيين
صناعة أدوات متنوعة وقنوات متعددة إلظهار التأثير المنشود للمركز وقياسه من خالل  توظيف •

.التكنولوجيا والعالقات اإلقليمية والدولية المتنوعة
.تطوير القدرات المؤسسية وبناء نظام إداري مؤسسي عصري•

(WT)انكماشية (ST)النمو واالستقرار  

تقييم البيئة  

اخلارجية

حتديات )

Threats)

نقاط قوة يمكن استخدامها لتالفي التهديدات الخارجية
اإلفادة من التجارب اإلقليمية والعالمية والممارسات الفضلى والعمل على ممارستها ونشرها•
.القيام بشراكات وتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية والمنظمات اإلقليمية والدولية•
إيجاد قنوات للرصد إلصدار تقارير سنوية ذات اختصاص بجودة وتميز التعليم، وتوفير •

.قواعد بيانات للدول األعضاء داعمة لصناعة واتخاذ القرار
.إجراء دراسات بحثية بالشراكات المتنوعة الفنية والتمويلية•
دعم تعزيز جودة وتميز األنظمة التعليمية بالدول العربية من خالل الخدمات المتنوعة التي •

يقدمها المركز والتحالفات االستراتيجية المستدامة والدعم الذي يحظى به من قبل الحكومة 
.الرشيدة والدول األعضاء ومنظمة اليونسكو

:نقاط ضعف يمكن التغلب عليها بتقليل تأثير التهديدات الخارجية
خفض عدد البرامج والخدمات البحثية المقدمة من خالل المركز والتوجه نحو وضع برامج نوعية •

ي مستدامة كبناء وتطوير المعايير والمقاييس ذات االختصاص بالجوة والتميز واالستشراف المستقبل
للتعليم والجوائز والنماذج واألدوات واألطر ذات االختصاص بجودة وتميز التعليم، والتركيز على 

.التقارير العلمية
دمج عدد من األقسام والوحدات بالمركز قد تكون سبب في هدر الموارد والجهود نتيجة االزدواجية في •

.األدوار

:على النحو التالي( البدائل االستراتيجية )SOWTوانطالقا من التحليل الرباعي يمكن التوصل إلى مصفوفة التحليل الرباعي 

ة واإلمكانيـات المتاحـة هـي االسـتراتيجية العالجيـ( الفـرص والتحـديات)والبيئـة الخارجيـة ( القـوة والضـعف)ويظهر لفريق التخطيط أن أفضل خيـار اسـتراتيجي محقـق ألهـداف المركـز فـي ضـوء المعـايير والبيئـة الداخليـة 
ع مـن البشـرية، وتعزيـز المهـارات ثـم اسـتراتيجية النمـو والتوسـاردالنمو واالستقرار والتي من خاللها سيتم معالجة نقاط الضعف ومواجهة التحديات، وتأطير اللوائح والتشريعات واستقطاب الكفاءات مـن المـوواستراتيجية 

لـدول األعضـاء س اإلقليمية في الجـودة والتميـز واالستشـراف المسـتقبلي وتمكـين ااييخالل استخدام استراتيجية التنويع في تقديم الخدمات االستشارية والتدريبية والبرامج والشراكات النوعية وبناء وتطوير المعايير والمق
.من تطبيقها بشكل مستدام
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وفًقـــا لتقريـــر أهـــداف التنميـــة 

م فــإن 2021المســتدامة لعــام 

منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيـــــا التـــــي تشـــــكل الـــــدول 

ال العربية غالبيتها تنمو باعتـد

لتطـــوير التعلـــيم بهـــا فـــي ظـــل

وجـــــــــــود تحـــــــــــديات ليســـــــــــت 

ـــيم أقـــرب  ـــالكبيرة، وهـــو تقي ب

إلــى المتوســط فــي ظــل ارتفــاع

ت تقييم المنطقة في عدد سنوا

.التعليم المجانية واإللزامية

عامًا12≥ ≤ عامًا12 أكثر طموحًا

عامًا9≥ عامًا9≥ طموح متوسط

سنوات9اقل من  سنوات9اقل من  أقل طموحًا

الدول

جنوب وشرق آسيا

أوروبا الشرقية ووسط آسيا

أمريكا الالتينية والكارييب

الشرق األوسط ومشال إرريقيا

التقييم  

ة  ودالعام جل

التعليم
اميةعدد سنوات التعليم اإللزانيةعدد سنوات التعليم اجمل

9.1

11.3

11.6

10.9

8.7

10.4

11.2

9.5

تنمية  مت إجناز أهداف ال

 املستدامة

 هناك حتديات

حعلى الطريق الصحيينمو باعتدال

/2021https://www.sdgindex.orgتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام : المصدر
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تنمية  مت إجناز أهداف ال

 املستدامة

حتديات كبريةحتديات ملموسة  هناك حتديات

متوقفينمو باعتداليرتاجع

ــا لتقريــر أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام  م فقــد تصــدرت دول الخلــيج منطقــة 2021وفًق

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن حيــث تقيــيم مســتوى تحقــق الهــدف الرابــع مــن أهــداف 

التنمية المستدامة، حيـث جـاء تقيـيم كـل مـن البحـرين وعمـان والمملكـة العربيـة السـعودية 

في صدارة الدول، حيث تم تحقيـق الهـدف كمـا انهـا علـى الطريـق الصـحيح، فـي حـين جـاء 

تـي تقييم كل من اليمن وسوريا بأنهما تواجهان تحديات كبيـرة نظـرًا للظـروف السياسـية ال

.تمران بها، في حين لم تتوفر معلومات عن كل من لبنان وليبيا

الدول

اجلزائر

البحرين

مصر 

إيران

العراق

األردن

الكويت

لبنان

ليبيا

املغرب

عمان

قطر

السعودية

سوريا

تونس

اإلمارات

اليمن

التقييم

حعلى الطريق الصحي

بيانات غري متوررة

/2021https://www.sdgindex.orgتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام : المصدر
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جهـة (  13)اسـع، وقـد قـام فريـق العمـل بدراسـة  الوتنوعت  الجهات والمراكز المشابهة  محل الدراسة فتميزت هذه الجهات بعملها واختصاصها في مجال جودة التعليم باإلضافة إلى نطاق عملها •

. دولة إقليمية ودولية، حيث تم بحث وتحليل أبرز ما تقدمه هذه الجهات في مجال التعليم وجودة التعليم( 12)متخصصة مشابهة في 

مراكز ومعاهد من مراكز الفئة الثانيـة ، باإلضـافة إلـى جهـة تصـنف مـن ضـمن الجهـات ذات ( 6)مراكز ومعاهد من مراكز الفئة األولى التابعة لليونسكو ، و( 6)شملت الجهات محل الدراسة •

.العالقة

:في اختيار المنظمات المرجعية عدد من االعتباراتوعيتم االطالع على عدد من وثائق الخطط االستراتيجية لبعض المنظمات العالمية واإلقليمية والمحلية الرائدة لالستفادة من تجاربها، وقد ر•

:الملكية•

.أن تكون المنظمة معتمدة على الموازنة الحكومية في التمويل مع بعض الموارد الذاتية

:التقارب في الحجم•

.  من ناحية الهياكل، وأعداد الموظفين

:الشمولية الوظيفية•

أن تكون المنظمة ذات تأثير إقليمي ودولي 

:التنوع الجغرافي•

(.  أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا، أفريقيا)أن تتنوع المنظمات المرجعية بين قارات العالم المختلفة 

ت للمقارنة المرجعية مع مركز اليونسكو اإلقليميظماوبتطبيق المعايير السابقة تم مراجعة العديد من الخطط االستراتيجية وطبيعة األعمال لعدة منظمات إقليمية وعالمية، وتم اختيار تسع من

:وقد خلصت نتائج المقارنة المعيارية إلىللجودة والتميز في التعليم 



الشراكاتالوسائلالدور

60

يجــب أن تتضــمن أنشــطة وأعمــال المركــز الرئيســة دعـــم 

ــــين  ــــاء قــــدرات المعني ــــة وبن األنظمــــة والسياســــات التعليمي

بالعمليــة التربويــة خاصــة مــا يتعلــق الجــودة ومعاييرهــا لمــا 

لهــا مــن أثــر عميــق فــي تطــوير األنظمــة التعليميــة بالــدول 

األعضـــاء فضـــاًل عـــن مناســـبتها للمركـــز ودوره، كمـــا أن 

هنـــــاك حاجـــــة وقتيـــــة وعمليـــــة للتركيـــــز علـــــى قضـــــيتي 

يــة االستشــراف المســتقبلي لجــودة وتميــز التعلــيم، والتقن

ة والذكاء الصناعي نظرًا ألهميتهـا التـي انعكسـت فـي كافـ

جوانـــب الحيــــاة وكـــذلك فــــرص اســـتثمارها فــــي النشــــاط 

.التعليمي

على الرغم من تراجع األثر الملمـوس مـن تنفيـذ وإجـراء 

البحـــوث والدراســـات إال أنهـــا ال تـــزال تعتبـــر مـــن أكثـــر 

الوسائل مناسبة لطبيعـة عمـل الجهـات المشـابهة، وهـو مـا 

يجـب أن يراعــى عـن تطــوير وسـائل عمــل المركـز بحيــث 

يــتم اســتخدامها فــي المجــاالت األكثــر مناســبة لهــا دون 

إغفــال بــاقي األدوات األكثــر تــأثيرًا مثــل تنفيــذ الــدورات 

ــــاء  ــــدوات والمــــؤتمرات وبن ــــة وورش العمــــل والن التدريبي

.المعايير والمقاييس التربوية، وبناء القدرات

هنـــــاك حاجـــــة ملحـــــة لتطـــــوير شـــــبكة واســـــعة مـــــن 

ة الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية المعنيـ

بـــالتعليم، لالســـتفادة مـــن الخبـــرات والقـــدرات التـــي 

تتمتــع بهــا هــذه الجهــات، هــذا باإلضــافة للشــراكات 

ة التمويليـة ذات األهميــة فــي تعزيـز االســتدامة الماليــ

للمركز، والتحالفات والعالقـات الدوليـة لمزيـد مـن 

التنســــــــيق والتعــــــــاون فــــــــي المجــــــــاالت المتنوعــــــــة 

كاالختبــــارات الدوليــــة والتــــراخيص واالعتمــــادات 

.المتنوعة



احلوكمةاالستدامة 
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في الوقت الذي تشكل فيـه مسـاهمات ودعـم الـدول األعضـاء 

النصــيب األكبــر مــن إيــرادات الجهــات محــل الدراســة فــإن 

ـــاك حاجـــة ضـــرورية لتطـــوير مصـــادر تمويليـــة خاصـــة  هن

بـالمركز تضــمن لـه االســتدامة الماليــة وتعـزز قدرتــه علــى 

.تبني وتنفيذ مبادرات نوعية ذات مردود وأثر متميز

فـــي ظـــل ســـعي المركـــز لتنويـــع مصـــادره الماليـــة وتعـــدد 

ك أنشطته وعالقاته المحلية واإلقليمية والدوليـة فـإن هنـا

ة ضرورة لتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية في كافـ

ممارسات المركز المالية وغير المالية، وذلـك مـن خـالل 

تـــــوفير اللجـــــان الرقابيـــــة الالزمـــــة واللـــــوائح واألنظمـــــة 

ت المنظمة ألعمالها، واالستشارات الفنية وبـرامج وفعاليـا

.بناء القدرات برسوم رمزية



أثرنتائج األعمالممكنات

بناء القدرات

املؤسسية 

االستدامة املالية

وتطوير األعمال

التواصل وبناء 

الشراكات 

إدارة توقعات 

املستفيدين

التواصل واحلضور 

اإلعالمي

ميالتأثري اإلقلي
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القضايا

املصادر

بناء القدرات
املؤسسية 

التواصل وبناء 
الشراكات 

يةاالستدامة املال
وتطوير األعمال

ور التواصل واحلض
اإلعالمي

دراسة توقعات أصحاب  

املصلحة
دراسة اجلهات املشابهة  حتليل السياق العام

تقييم البيئة الداخلية  

للمركز

إدارة توقعات 
املستفيدين

ميالتأثري اإلقلي
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والتقنيـة والتنظيميـة للمركـز، وتحـديث السياسـات واإلجـراءات والهيكـل ,ترسـيخ القـيم المؤسسـيةتتناول هذه القضية بناء القدرات والمتطلبات األساسـية اإلداريـة، و

ن المـوارد البشـرية واالسـتفادة مـتطـويرعلـى نحـو يحقـق لـه الفعاليـة والكفـاءة، وبـاألخص مـن ناحيـة  تعزيـز جهـود تطـوير العمـل بـالمركز ويقتضي ذلـك . التنظيمي

.وتعزيز استخدام التقنية في أعمال المركزالخبرات المحلية واإلقليمية في المجال التعليمي،

القدراتبناء

ةاملؤسسي

 القضيةمسمى وصف القضية

 ابرز املالمح

.ضغط العمل الذي يشعر به منسوبو المركز ووجود شواغر لفترات طويلة نسبًيا يعكس ضعف جاذبية بيئة العمل الحالي•

.  قلة أعداد المستشارين في بعض التخصصات التربوية•

.الحاجة لتطوير البنية التقنية المتميزة للمركز في كافة أعماله•

.ارتفاع مستوى الثقافة والقيم المؤسسية بين منسوبي المركز•

.السياسات واإلجراءات والهيكل التنظيميالحاجة إلى تحديث •



65

ربحيـة، وكلمـا زادت العتبـر االسـتقرار المـالي إحـدى أبـرز القضـايا التـي تواجههـا غالبيـة المنظمـات غيـر يحيـث ، للمركـزتناقش هذه القضية دعم االستقرار المـالي 
، ىلتها بالطريقـة المثلـرسـاقدرة الجهة على توفير مواردها المالية بقدرات ذاتية زادت استقالليتها وانعكس ذلك على جودة عملهـا وتعزيـز شخصـيتها االعتباريـة وأداء 
ها المختلفـة التـي يقـدمماتوتتضمن رفع كفاءة األداء المالي من خالل تنويع مصادر الدخل واإلسهام في تعظيم اإلفادة من الموارد المتاحة، وتقليـل تكلفـة أداء الخـد

ء دول األعضـاللـالمركـز للمسـتفيدين، وترشـيد اإلنفـاق لتعـويض الـنقص المتوقـع فـي اإليـرادات العامـة ، كمـا تنـاقش هـذه القضـية أهميـة تسـويق وتوزيـع المنتجـات
ري كمـا تعنـى ببنـاء نظـام إداري مؤسسـي عصـ. لتبّنيها وتفعيل تطبيقها، كما تناقش األسباب وراء قصور المركز في هذا الجانب، واإلمكانيات الالزمة للقيام بـذلك
.يشمل تطوير المنظومة اإلدارية، وتفعيل منظومة إدارة المشاريع، وترسيخ مفهوم وثقافة الجودة والتميز المؤسسي

االستدامة  

ر وتطوياملالية

األعمال 

 القضيةمسمى وصف القضية

 ابرز املالمح

.  االستقاللية اإلدارية والمالية•

.محدودية الميزانية المخصصة ألعمال المركز في مقابل النطاق الجغرافي والتطبيقي للمركز والتنوع الكبير في المهام•

.ضعف قياس فاعلية منظومة بناء وتطوير الشراكات•

.عالقات المركز مع الدول العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية•

.، وما تبعه من ارتفاع في التضخم والبطالةم2020معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي في عام انخفاض •
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يق القـدرات تنسـتمثل الشراكات مع الجهات المشابهة وذوي العالقة والجهات الداعمة إحدى أهم ممكنـات عمـل المركـز، حيـث تسـتهدف الشـراكات تبـادل الخبـرات و

وتعزيـز الهويـة والتواصـل اإلعالمـي، تطـوير الشـراكات المجتمعيـة، وتطـوير منظومـة األعمـال واستغالل اإلمكانات المتاحة وتوظيفها لتنفيذ مشروعات مشتركة، 

تعنـى يا المركـز، والتـيقضـاوالمعرفة، واستدامة العالقات والتحالفات واالتفاقيات التمويلية واللوجستية والفنيـة اإلقليميـة والدوليـة، تمثـل هـذه القضـية أحـد أبـرز 

لـرغم مـن قيامـه ى ابإبراز جهود المركز وأنشطته لدى المستفيدين وذوي العالقة، حيث يعاني المركز حاليًا من ضعف في الدور اإلعالمـي والترويجـي ألنشـطته علـ

بالعديد من األنشطة والبرامج المتميزة والتي أثنى عليها كثير من ذوي العالقة والمستفيدين

ء التواصل وبنا

الشراكات

 القضيةمسمى وصف القضية

 ابرز املالمح

.عالقات المركز مع الدول العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية•
.توفر العديد من المنظمات والهيئات المماثلة وإمكانية عقد الشراكات معها•
.تباين مستويات الخصوصية في الدول األعضاء تجاه إتاحة المعلومات•
.وطبيعة خدماته وتبعيته لليونسكو مما يمنحه الثقل العلمي والدولي الالزمتفرد تخصص المركز في جودة وتميز التعليم بالعالم العربي•
.عضوية المركز في بعض التحالفات وعالقاته مع كثير من المنظمات الدولية•
.ضعف قياس فاعلية منظومة بناء وتطوير الشراكات•
.ضعف الدور اإلعالمي للمركز وكذلك ضعف الموقع االلكتروني له•
.الحاجة لتعزيز الصورة الذهنية للمركز بمختلف القنوات وعلى كافة األصعدة•
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 مـن ضـعف فـي ً ليـاتمثل هذه القضية أحد أبرز قضايا المركز، والتي تعنى بإبراز جهود المركز وأنشطته لدى المستفيدين وذوي العالقة، حيث يعـاني المركـز حا

.لمستفيدينواالدور اإلعالمي والترويجي ألنشطته على الرغم من قيامه بالعديد من األنشطة والبرامج المتميزة والتي أثنى عليها كثير من ذوي العالقة

ور  التواصل واحلض

اإلعالمي

 القضيةمسمى وصف القضية

.الحاجة لتعزيز الدور اإلعالمي للمركز وتوظيف التكنولوجيا في كافة أعماله• ابرز املالمح
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االســتفادة الفعليــة مــن نــواتج معظمهــا فــي الميــدان أواًل، ومــن مخرجــات المركــز فــي معالجــة قضــايا جــودة التعلــيم ومــدى تنــاقش هــذه القضــية مــدى جــودة ومواءمــة 

.نحو تلبية االحتياجات والتوقعات المحلية للدول العربية في مجال دعم قضايا جودة التعليمالحاجة إلى المزيد من التكامل والترابط فيما بينها ثانًيا

إدارة توقعات 

املستفيدين

 القضيةمسمى وصف القضية

 ابرز املالمح

.ضعف منظومة خدمة ورعاية المستفيدين والتواصل معهم وقياس رضاهم وتلمس توقعاتهم•

.التنوع الكبير في احتياجات ومتطلبات توفير التعليم الجيد في الدول األعضاء•

.ضعف تعاون المستفيدين واستجابتهم للمركز•

.أثر جهود المركز نتيجة طبيعة دوره في دعم السياسات العامةقياسضعف •
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مســة قضــايا مالتركــز هــذه القضــية علــى تطــوير دور المركــز بحيــث ينتقــل مــن واقــع تنفيــذ الدراســات والبحــوث وإقامــة بعــض الفعاليــات إلــى خانــة التــاثير الفعلــي و

يـادة زمـع ، .األعضـاءول جوهرية هامة تمس واقع المستفيدين فيما يتعلق بالجودة والتميز في التعليم، وذلك من خالل تبني مشروعات نوعية تستفيد منها غالبيـة الـد

.التنمية المهنية للمختصين بمجاالت الجودة والتميز في التعليمودعم البنية المعرفية والتخصصية في مجال استشراف المستقبل

ميالتأثري اإلقلي

 القضيةمسمى وصف القضية

 ابرز املالمح

.ارتفاع التقييم العام لدور المركز وأدائه في الوقت الراهن•
.التعليم العاليوارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي •
.وطبيعة خدماته وتبعيته لليونسكو مما يمنحه الثقل العلمي الالزمتخصص المركز في جودة وتميز التعليم بالعالم العربيتفرد •
.عضوية المركز في بعض التحالفات وعالقاته مع كثير من المنظمات الدولية•
.الحاجة لمزيد من تعزيز األدوار واألهداف التكاملية مع مراكز الفئة الثانية بما يحقق األثر المنشود•
.ضعف قياس أثر جهود المركز نتيجة طبيعة دوره في دعم السياسات العامة•
(.19-كوفيد)زيادة الفاقد التعليمي والتعلمي إثر جائحة كورونا •
.تراجع االلتحاق بالتعليم االبتدائي•
.تفاوت مستويات أداء المعلمين مما يستلزم البحث عن سبل متطورة لتأهيلهم•
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يأتي هذا الجزء ليمثل االنطالقة الجديدة للمركز بناًء علـى 

ف النتـائج التــي تــم التوصـل إليهــا فــي المرحلـة الســابقة بعــد الوقــو

علــى أبــرز مالمــح الوضــع الــراهن للمركــز حيــث تــم تنفيــذ عــدد 

مـــــن أدوات التحليـــــل االســـــتراتيجي لتحديـــــد أنســـــب التوجهـــــات 

االســتراتيجية التــي يجــب اتباعهــا، وهــو مــا تــم بنــاًء عليــه تحديــد 

التموضع االستراتيجي للمركز ومناطق التركيز المسـتهدفة،

ثــم تــم مراجعـــة وتطــوير المالمــح االســـتراتيجية للمركــز بمـــا 

تشمله من رؤيـة ورسـالة وأهـداف اسـتراتيجية وتطـوير الخارطـة 

االســــتراتيجية، ثـــــم تطـــــوير النمــــوذج التشـــــغيلي الـــــذي يحـــــدد 

.الخطوط العريضة لعمل المركز وأبرز مالمحه

الرؤية  

والرسالة  

والقيم

األهداف  
االسرتاتيجية

اخلارطة  
االسرتاتيجية

منوذج 
العمل

هيكل  
اخلدمات

جماالت  
الرتكيز

هيكل  
الشراكات

اهليكل  
التنظيمي



الموثوق قليمي المرجع اإل

في جودة وتميز التعليم

 سالةالر الــرؤية

تقــديم خــدمات إبداعيــة لالرتقــاء 

بجــودة وتميــز التعلــيم فــي الــدول

العربيــة، وصــناعة تــأثير ريــادي؛

مــــــــن خــــــــالل نظــــــــم ومعــــــــايير 

ومقــــــاييس مبتكــــــرة، وعالقــــــات 

.إقليمية ودولية مستدامة
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جهـــة المركـــز بوصـــفه اإلتقـــان التـــزام داخلـــي وممارســـة عمليـــة، و•

ان اإلتقـمتحرًيـا، التميـزال يرتضي مستوًى دون متخصصة في الجودة والتميز،

.في جميع أعماله، ومحقًقا له في أدق التفاصيل

ر فـي التـأثيسـاس األلمصـداقية حجـر اااللتـزام األخالقـي بيمثل •

.على صانع السياسات والقرار في مجال جودة وتميز التعليم

كفـاءة التفكير غير المعتاد في تناول القضايا، وابتكار حلول أكثر•

وفاعليـــة لصـــناعة الجـــودة والتميـــز بالسياســـات والممارســـات المختلفـــة بمبـــادرات 

.نوعية تسهم في توفير حلول مناسبة للدول األعضاء

خــدمات مــع التضــافر الجهــود والســعي نحــو التكامــل فــي تقــديم •

كافــة شــركائنا اإلقليميــين والــدوليين، ســعيًا نحــو تحقيــق مســتوى أفضــل مــن 

.التأثير في صنع سياسات الجودة والتميز في التعليم في الدول العربية
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األثرنتائج األعمالاملمكنات

ُيعنــــى هــــذا الهــــدف 
بــــــــــدعم وتطــــــــــوير 
البنيــــــــة والقــــــــدرات 
المؤسسية للمركـز 
بمـــا تشـــمله قـــدرات 
بشــــــــــرية وتقنيــــــــــة 
ومــــــــــــوارد ماليــــــــــــة 
ــــــــة  باإلضــــــــافة للبني
ــــــــــــــــــــــــــــة،  التنظيمي
ويكتسب هذا الهدف 
أهميتـــه مـــن تـــاثيره 
المباشر علـى كافـة 
األهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف 

. االستراتيجية

والقدرات تطوير البنية 
للمركزاملؤسسية

اهلدف األول

يركــز هــذا الهــدف 
ــــــــــــــى تطــــــــــــــوير  عل
وتحســــين منظومــــة 
التواصــــــــــل وبنــــــــــاء 
الشــــــراكات داخــــــل 
المركـــــــز، حيـــــــث 
ـــــأتي أهميـــــة هـــــذا  ت
ـــة  الهـــدف مـــن طبيع
دور المركـــــــــــــــــــــــز 
اإلقليمـــــي وتراجـــــع 
الــــــــدور اإلعالمــــــــي 
للمركز فـي الوقـت 

.الراهن

تعزيز التواصل وبناء  

الشراكات

اهلدف الثاني

ُبركــز هــذا الهــدف 
علــى دعــم ممارســات 
الجــــــــودة والتميــــــــز 
للجهــات التعليميــة،

حيـــث يعتبـــر نشـــاط 
التأهيـــــل والتـــــدريب 
أحــــــــــــد األنشــــــــــــطة 
الرئيســــة للمركــــز 
الذي يحقق له صفة

المرجعية الموثوقـة 
بجانــــــــب األنشــــــــطة 

.األخرى الداعمة له

 دعم ممارسات  
اجلودة والتميز

اهلدف  الثالث

يــــأتي هــــذا المحــــور 
للتركيز على نشـر

ثقافــــــــــــة الجــــــــــــودة 
والتميــــــــــــــز فــــــــــــــي 
الممارســــــــــــــــــــــــــــــــات 
ــــــك  ــــــة، وذل التعليمي
مـن خـالل مجموعــة 
مـــــــــــن المبــــــــــــادرات 
والفعاليــــــــات التــــــــي 
تســهم بشــكل مباشــر

فـــــــي رفـــــــع الـــــــوعي 
بقضـــــــــايا الجــــــــــودة 

.موالتميز في التعلي

نشر ثقارة اجلودة

والتميز

اهلدف  الرابع

يركــز هــذا الهــدف 
علـــى دعـــم وتحفيـــز 
القــــــدرات البشــــــرية 
من األفراد والجهات 
ذات األثــــر المتميــــز 
فـــــي تعزيـــــز جـــــودة 
التعلـــــــــيم بالـــــــــدول 

.األعضاء

دعم وحتفيز القدرات  

البشرية

اهلدف  اخلامس

يخــتص هــذا الهــدف 
ـــــــــز التـــــــــاثير ب تعزي

اإلقليمـــي للمركـــز 
مـــــن خـــــالل تعزيـــــز 
التنســـــيق والتعـــــاون 
بـين الـدول األعضــاء 
وتقــــــــــديم الــــــــــدعم 

ة واالستشارات الفنيـ
التخـــــــــاذ الالزمـــــــــة 

القـــرار فـــي المجـــال 
، مـــــــــــع التعليمـــــــــــي

تقــــــــــــديم أبحــــــــــــاث 
استشــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 

.المستقبل

اإلقليميتعزيز التأثري

للمركز

اهلدف  السادس

نشراعتمادبناء دعمحتفيزشراكة



اإلقليمي للمركزتعزيز التاثري

األهداف االسرتاتيجية

نشر ثقارة اجلودة والتميز

املستفيد

العمليات

املمكنات

األثر

األبعاد/املناظري

تطوير البنية والقدرات املؤسسية 

 للمركز

راكاتتعزيز التواصل وتطوير الش

دعم وحتفيز القدرات البشريةدعم ممارسات اجلودة والتميز
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دة  دعم ممارسات اجلو
والتميز

ة  نشر ثقارة اجلود
والتميز

ات دعم وحتفيز القدر
البشرية

تعزيز التاثري
اإلقليمي للمركز

اجملاالت

املصادر

دراسة اجلهات املشابهةحةدراسة توقعات أصحاب املصل  حتليل السياق العام
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ملهين التحفيز وتقديم الدعم اأدوار املركز الربامج واخلدمات

براء واملتخصصين في كافة الددو  ز في تقديمها على تطوير شبكة واسعة من الخركيقوم نموذج العمل على التنويع بين الخدمات  والوسائل التي تغطي في مجملها مجموعة من القضايا التربوية ذات األولوية والتي يستند امل

دراسددات وعقددد وتن دديه  ددلح الخدددمات ءشددحل رئدد ا تن يددل الب ددو  والشددملاألعضدداء بمددا يسددمك للمركددز بتقددديه هدماتدد  فقددلح الدددو  وفددك الناجددة ال عليددة لحددل ميقدداع وذلددؤ ءعددد ترشدديك وت  يددل واعتمدداد  ددؤ ء الخبددراءع وت

.لتدريب والت  يل للقيادات التعليميةواال عاليات املتنوعة من مؤتمرات وندوات وملتقيات بجانب تقديه ا ستشارات باإلضافة لتطوير األطر واملعايير وإصدار التقارير والنشرات

اتالتقارير والنشر األطر واملعايري

البحوث والدراسات

الفعاليات 

واالستشارات
لالتدريب والتأهي

شبكة من اخلرباء

واملتخصصني
تأهيل

اعتماد

ترشيح

ترشيح اخلرباء  واعتمادهم
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الدول 

األعضاء

 دعم ممارسات 
اجلودة والتميز

ة نشر ثقار

اجلودة  
والتميز

دعم وحتفيز 
ةالقدرات البشري

تعزيز 

ثري أالت
اإلقليمي



:خدمات رئيسة، تشمل( 8)يتضمن هيكل خدمات المركز 

لدراسـات وهي إحدى الخدمات الرئيسـة للمركـز وتتضـمن تنفيـذ البحـوث وا: والرتمجة والنشرالبحوث تنفيذ 

.وترجمة اإلصدارات العالمية ذات العالقة

زخم وتشمل تنظـيم المـؤتمرات والنـدوات والملتقيـات المتخصصـة بمـا يخلـق حالـة مـن الـ: تنظيم الفعاليات

. والحضور النوعي للمركز ويسهم في نشر وتعزيز ثقافة الجودة في التعليم

وى وهـي إحـدى الخـدمات التـي تكتسـب أهميـة خاصـة مـن األثـر الكبيـر لهـا فـي رفـع مسـت: التشجيع والتحفيـز 

.التنافس بين الجهات المعنية بالدول األعضاء وتشجيع المبادرات المتميزة

ة وهـي إحـدى الخــدمات التـي تعطـي للمركــز حضـورًا إقليمـًا كبيــرًا وتعـزز ثقافــ: إصـدار التقـارير والنشــرات  

.الجودة بالدول األعضاء

.مبا يدعم التطبيق العملي للجودة والتميز في التعليم: تطوير األطر واملعايري

وهــي إحــدى الخــدمات المباشــرة التــي تســهم فــي االرتقــاء بالمســتوى المهنــي للمعلمــين: والتأهيــلالتــدريب 

.والقيادات التعليمية بالدول األعضاء

.وهي خدمة مباشرة موجهة لمتخذي القرار التعليمي بالدول األعضاء: تقديم االستشارات

.بين القيادات التعليمية بالدول األعضاء وهو أحد األدوار الرئيسة للمركز:دعم التنسيق والتعاون
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البحوث تنفيذ 

روالرتمجة والنش

تنظيم 
الفعاليات

التشجيع 
والتحفيز

إصدار التقارير 
والنشرات

ر تطوير األط
واملعايري

التدريب 
والتأهيل

تقديم 
االستشارات

دعم التنسيق
والتعاون

خدمات املركز



قضايا تعليميـة رئيسـة بحيـث يـتم ( 6)سوف تتركز أنشطة وخدمات المركز على معالجة وبحث 

: تغطيتها من خالل خدمات المركز السابق ذكرها، حيث تشمل هذه القضايا

.المستدامةوهو أحد القضايا المحورية التي يشملها الهدف الرابع للتنمية:  التعلم مدى احلياة

19–وقد اكتسبت هذه القضـية أهميـة خاصـة لظـروف جائحـة كوفيـد : التعليم وقت األزمات

.وتاثيرها المباشر على العملية التعليمية في العالم كله

ة مجـاالت حيث أضحت التقنية بمثابـة العامـل الـرئيس لتطـوير وتيسـير كافـ: التقنية والتعليم

الحياة، وقد ظهر تاثيرها بصورة كبيرة في المجـال التعليمـي ومـن المتوقـع أن يتطـور هـذا 

.التأثير بصورة كبيرة

تكتســب هــذه وهــو أبــرز قضــايا الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة، و: (العدالــة)احلــق يف التعلــيم 

.القضية أهمية خاصة نتيجة تراجع بعض الدول العربية في معالجتها

يــز فــي وهــي القضــية الرئيســة الموجهــة لتــدعم وتعزيــز الجــودة والتم: كفــاءة النظــام التعليمــي 

.التعليم بشكل عام

نـاهج التعلـيم إحـدى القضـايا النوعيـة المعنيـة بتطـوير موهي : والقيم اإلنسانية املشرتكةاملواطنة 

.واألنشطة المدرسية لتعزيزها لدى الطالب

ياةالتعلم مدى احل

ت التعليم وق

األزمات

يمالتقنية والتعل
احلق يف 

التعليم

كفاءة النظام 

التعليمي

والقيم املواطنة 

اإلنسانية املشرتكة

جماالت 

الرتكيز
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:أساسية، تتضمنفئات إلى خمسة شراكات المركزتصنيفهيكل شراكات المركز مع فئات مختلفة من الشركاء، حيث تم تنوع ي

ةمتويلي

تنفيذية

رنية

ةحبثي

ةإعالمي

املنظمات واجلهات  

 املعنية باجلودة

مراكز التدريب 

والتأهيل
رات مراكز التقويم وإدا

 اجلودة والتطوير 

دول  وزارات التعليم بال

األعضاء

منظمة التعاون  

االقتصاد  والتنمية
منظمة اليونسكو 

واملراكز التابعة

ربي مكتب الرتبية الع

 لدول اخلليج

األلكسومنظمة واإليسيسكمنظمة  

 البنك الدولي

معهد اليونسكو 

لإلحصاء 

 اجلامعات

مراكز األحباث 

واإلحصاء الوطنية

البنك اإلسالمي 

للتنمية

القطاع اخلاص

واملؤسسات املاحنة

 يو بنك التنمية اآلس

حدة برنامج األمم املت

 اإلمنائي

مؤسسة محدان بن 

 راشد آل مكتوم

 البنك الدولي

اإلعالم االجتماعياإلعالم التقليد 

هيكل  

الشراكات

 ريقيبنك التنمية اإلر
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مستشار قانوني

اللجنة االستشارية

املراجع الداخلي

املدير العام

جملس اإلدارة

 مساعد  املدير العام

إدارة الربامج  

 واملشاريع
 بو إدارة التميز الرت املعررةإدارة 

ات إدارة بناء القدر

 واالستشارات

إدارة اخلدمات 

 املساندة
 إدارة الشراكات 

 واالتصال املؤسسي

مكتب املدير العام
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 ؤسسيإدارة الشراكات واالتصال امل إدارة اخلدمات املساندة

مسؤول 

الشراكات 

والعالقات 

الدولية

مسؤول 

االتصال 

املؤسسي

املسؤول 

املالي

مسؤول 

املوارد 

البشرية

مسؤول 

تقنية 

املعلومات

الفئة 

 اخلدمية 



 إدارة التميز الرتبو  املعررةإدارة  اريعإدارة الربامج  واملش
إدارة بناء القدرات  

 واالستشارات

أخصائي  

مشاريع

أخصائي  

برامج
باحث

أخصائي  

استشارات
مرتجم

أخصائي  

معررة

أخصائي  

إحصاء

أخصائي  

 بناء  

قدرات

أخصائي  

تطوير  

املعايري

أخصائي  

االبتكار
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.تعمل اإلدارة على تقديم االستشارات في بناء القدرات الجهات المعنية لدى الدول األعضاء فيما يخص مجاالت الجودة والتميز التعليمي

إدارة بناء القدرات  

 واالستشارات

.تحديد االحتياجات المعرفية األساسية والفنية في مجاالت الجودة والتميز التربوي•

.تحديد األفكار والمداخل العملية والمحددات الالزمة لتطبيق برامج بناء القدرات كمدخل أساسي للجودة والتميز التربوي•

.تعزيز قدرات الجهات المعنية في الدول األعضاء في مجاالت الجودة التميز•

.حشد القدرات المعرفية في المنطقة العربية من أجل دعم بناء القدرات في مجاالت الجودة والتميز التربوي•

.ويترببناء المعرفة الضرورية للجهات لتمكينهم من تطوير القدرات البشرية، والمالية، والتنظيمية، والتقني في مجاالت عمل الجودة والتميز ال•

.تعزيز مهارات التنسيق والتواصل البيني والخارجي وتعزيز مفهوم التشاركية بين المعنيين ببناء القدرات•

.بناء قدرة الشركاء على مفاهيم تقييم االحتياج وتحديد األولويات•

.تعزيز مفاهيم االحترافية وتطبيق المعايير الدولية في تنفيذ األعمال اإلدارية والفنية•

الوصف
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لمركـز تنفيـذها وفـق ى اتركز مهام إدارة البرامج والمشاريع على إدارة تنفيذ كافة خدمات وبرامج وفعاليات المركز المتنوعة، باإلضافة إلـى المشـاريع التـي يتـول

.أفضل الممارسات المهنية المتعارف عليها

 ريعإدارة الربامج  واملشا

لتواصـل والتصـعيد، ة اتطوير ميثاق البرامج والمشاريع التي يسعى المركز على تطبيقهـا، بحيـث تتضـمن األهـداف، وخطـة العمـل، وأهـم المـوارد، وإدارة المخـاطر، وخطـ•

.وأهم المهام واألدوار للفاعلين في فريق العمل

.تنفيذ المشاريع والبرامج المقدمة وزيادة فعاليتها من خالل االستفادة من الخبرات المتميزة في الدول األعضاء•

.تنفيذ البرامج والمشاريع والعمل على ضمان سيرها وفق الخطة التنفيذية وضمان االلتزام بنطاق وثيقة المشروع•

.وفق الموازنة التقديرية( الموارد البشرية والمالية)إدارة موارد المشروع •

.اإلدارة المعنية عند تنفيذ المشاريع والبرامج/ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضبط انحرافات األداء عن معايير الجودة المتفق عليها بالتعاون مع المركز•

.وضع خطة إدارة المخاطر في المشروع واتخاذ اإلجراءات واالحتياطات المناسبة لكٍل منها•

.رصد القضايا التي تنشأ ومناقشتها مع مالك المشاريع أو البرامج، مع إيجاد الحلول المناسبة لكٍل منها•

مراجعة وعرض التقارير الدورية لحالة تنفيذ البرامج والمشاريع •

.اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لضمان جودة عالية لمخرجات المشاريع أو البرامج المنفذة مع اإلدارات المعنية•

الوصف
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القـرار لـدى خـذيتركز مهام إدارة المعرفة على تطـوير البحـوث والدارسـات، وتطبيـق األدوات والوسـائل المعرفيـة فـي تحسـين تطبيقـات الجـودة والتميـز، ودعـم مت

.الدول األعضاء عبر حزمة متكاملة من التقارير الدورية

 املعررةإدارة 

.تحديد المصادر المعرفية وتصنيفها، وترتيب األنشطة الالزمة لجمع وترميز وتخزين المعرفة، وتنسيق عملية تدفقها عبر قنوات محددة•

.ةأو من البيئة الخارجيكز صياغة وتطبيق إستراتيجية معرفية تهدف إلى تنظيم واستثمار الموارد الفكرية، والتنظيمية، االبتكارية، والتقنية من مصادرها داخل المر•

نظـم معلومـات التنفيذيـة، والتصميم، وتشغيل النظم المستندة إلى قواعد المعرفة، وتشمل كذلك تقديم الدعم لجهود استكمال البنية التحتية لهذه الـنظم المكونـة مـن نظـم•

.مساندة القرارات

وإدارة شـبكة مـن أفضـل يس تطوير وتنمية العقل الجماعي المركز من خالل اسـتثمار المـوارد البشـرية فيهـا، وذلـك بإعـادة تعليمهـا وتـدريبها بصـفة مسـتمرة مـن جهـة، وتأسـ•

.العقول والخبرات اإلقليمية والدولية في مجاالت عمل المركز

ي مجــاالت عمــل ء فــالعمـل علــى تطــوير منتجــات معرفيــة تتضــمن تقــارير حالـة، تقــارير دوريــة، مــواد مترجمــة،  نشــرات، مؤشــرات، لــدعم متخـذي القــرار فــي الــدول األعضــا•

.المركز

.إعـداد قائمـة بالمـواد والموضوعات المترجمة وتصنيفهـا وفهرستها وتوثيقها لتسهيل الرجوع إليها عنـد الحاجة•

الوصف
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.تعمل اإلدارة على تقديم خدمات الجودة والتميز التربوي وذلك عبر تطوير المعايير واألطر والنماذج الداعمة

 إدارة التميز الرتبو 

.يا على المستوى المؤسسمنهوضع معايير البرامج و األنشطة االبتكارية المؤسسية و أساليب تنفيذها و تقييمها و تطويرها و نشر و تعميم و تشجيع و مكافأة الناجحة •

.دراسة األفكار المقدمة للمركز بحيث يكون االبتكار أحد الجوانب التي تحويها االفكار المقدمة•

.التواصل مع الجهات ذات الصلة لتحفيز وتقديم االفكار الريادية التي يمكن للمركز احتضانها ونشر ممارساتها بين الدول األعضاء•

.العمل مع إدارة البرامج والفعاليات لتقديم ورش العمل والفعاليات المحفزة على االبتكار والذي يمكن تحويله لمنتجات وخدمات•

.بالتنسيق و التعاون مع الجهات ذات العالقةمجاالت التميز التربوي برامج و أنشطة ترسخ االبتكار و الريادة في / تخطيط و إعداد و تقييم و تطوير مبادرات •

.التربويةدعم المؤسسات التعليمية بالمتطلبات الالزمة لتوفير بيئة محفزة لالبتكار و الريادة •

.في مجال التميز التربويهااتاالطالع على أفضل الممارسات العالمية و تطبيق•

.م و التعليم العاليلعاتوعية و تشجيع و تفعيل المسؤولية المجتمعية لقطاعات األعمال و مؤسسات المجتمع في دعم االبتكار و الريادة في كافة مؤسسات التعليم ا•

.في مجاالت عمل المركزاستحداث و تطوير قواعد بيانات المؤسسات المحلية و اإلقليمية و الدولية المعنية باالبتكار و الريادة •

الوصف
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البحــث عــن ل بتركــز مهــام إدارة الشــركات باإلشــراف علــى إبــراز صــورة ذهنيــة جيــدة عــن المركــز وتــدعيم عالقاتــه بــاآلخرين والتواصــل الــدائم معهــم بشــتى الوســائ

.الشركات ذات العالقة المعنية مع الدول األعضاء

صال إدارة  الشراكات واالت

 املؤسسي

مر لعالقــات المركــز مســتالبحــث عــن الشــراكات االســتراتيجية مــع بالجهــات المعنيــة مــن القطاعــات المجتمعيــة وتطويرهــا بمــا يتماشــى مــع توجهــات وإمكاناتهــا، والتعزيــز ال•
.اإلقليمية والدولية

.التواصل مع المرشحين من الشركاء بهدف استكمال وإيصال كافة المعلومات المطلوبة من الطرفين بالتنسيق مع اإلدارات المعنية•
.  اإلسهام في إعداد مذكرات واتفاقيات الشراكة، والتنسيق الستكمال كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لذلك•
.ولياإلسهام في وضع خطط عمل تهدف إلى تحويل الشراكات إلى مبادرات عملية تسهم في تعزيز أواصر عالقة المركز بالجهات المعنية إقليميًا ود•
.القيام بالتغطية اإلعالمية ألنشطة المركز وبرامجه ونشرها في وسائل اإلعالم وفقا للسياسة المتبعة في المركز•
.متابعة ما تنشره وسائل اإلعالم المختلفة عن المركز وأجهزته وتوثيقها في الملف الصحفي واتخاذ الالزم حيالها متى تطلب األمر ذلك•
.المشاركة في عرض منتجات المركز وإصداراته في فعاليات المنظمات والهيئات اإلقليمية والعالمية•
.توثيق العالقات مع المنظمات المحلية واإلقليمية والدولية والتنسيق معها ف مشاركات المركز في فعالياتها•
.إعداد الكتيبات والنشرات التعريفية برسالة المركز ودوره وما تقدمه إداراته المختلفة من خدمات وتوزيعها•
شـكل ابية عنـه ونقـل أسـباب تيجتلمس االنطباعات السائدة عن المركز السلبية منها واإليجابية ووضع الخطط اإلعالمية لتصحيح االنطباعات الخاطئة وتعميق االنطباعات اإل•

.السلبية إلى إدارة المركزاإلنطباعات
.التواصل مع الغير والعمل على تدعيم الصالت معهم بما يقوي من عالقتهم بالمركز•
.اعداد األساليب والوسائل المتاحة لتدعيم الصالت بالغير إن كانت رسائل بريدية أو زيارات مباشرة أو غيرها•

الوصف
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ص عليهـا فـي أنظمـة نصـوتركز مهام إدارة الخدمات المساندة باإلشـراف علـى متابعـة العمليـات الماليـة واإلداريـة مـن خـالل تطبيـق األنظمـة والقواعـد واإلجـراءات الم
الفنيـة المتعلقـةال ولوائح المركز، واالشراف  على ما يتعلق بالدعم الفنـي الخـاص بـذلك مـن بنـاء وتطـوير نظـم المعلومـات وتنظـيم الشـبكات والقيـام بجميـع األعمـ

.باستخدام التقنية في المركز

 إدارة اخلدمات املساندة

.إعداد التقارير المالية والمحاسبية التي توضح الوضع المالي للمركز•
.إعداد الحسابات الختامية للمركز والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد، ومتابعة تدقيقها واعتمادها•
.تطوير النظام المحاسبي المستخدم في إعداد البيانات والمعلومات المحاسبية والمالية وإظهار الوضع المالي للمركز•
.تحديد آلية أرشفة وتخزين ملفات الموظفين، والحفاظ على سرية المعلومات فيها•
.تطبيق إجراءات التوظيف واالختبارات والمقابالت المتعلقة بالموظفين والعمل على تطويرها•
.لموظف والمركزن امتابعة إجراءات الترقيات والحوافز والنقل واالنتداب واإلجازات والجزاءات واالستقاالت والمهام المشابهة التي تكون على شكل عالقة بي•
.تنفيذ جميع الخدمات التي يحتاج إليها موظفو المركز وإداراته•
.تطوير وتحسين أنظمة وإجراءات الرقابة والتخطيط المالي واإلداري واإلشراف على متابعتها•
.تنفيذها بعد اعتمادهابعةالتنسيق مع اإلدارات المعنية بالمركز فيما  يتصل بإعداد وتنفيذ الخطط والميزانية التقديرية السنوية في مجال تقنية المعلومات، ومتا•
.تطوير وتحديث بوابة المركز على األنترنت حسب افضل التقنيات الحديثة•
.ا للتعليمات المتعارف عليهفقًاضبط النواحي األمنية للبنية التقنية للمركز، واتخاذ االحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على أمن المعلومات، وتنظيم تداولها، و•
.متابعة إجراءات الحماية والنسخ االحتياطية بشكل يومي لكافة خدمات وتطبيقات ونظم المركز اإللكترونية•

الوصف
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تعتبـر مؤشـرات األداء هـي المنظومـة الرقابيـة التـي يسـتعين بهـا أصـحاب الخطـة 

فــي متابعــة تحقيــق مســتهدفاتهم االســتراتيجية، لــذا فهــي إحــدى أهــم أجــزاء الخطــة 

:-على األقل–التي يتم تطويرها بعناية فائقة بحيث تضمن 

.تحقيق الشمولية في مضامين األهداف االستراتيجية•

.دقة الصياغة في اسم المؤشر وآلية قياسه•

.الواقعية في تحديد المستهدفات الخاصة بكل مؤشر•

.تحديد مالك المؤشر ومسؤولية متابعته•

ح وقد تم تطوير بطاقة خاصة بكل مؤشر تشتمل على العديد من العناصـر التـي توضـ

.أبعاد كل مؤشر وضوابطه



92

يركـــــز هـــــذا 
المؤشـــر علـــى 
ــــــاس عــــــدد  قي
الوظـــــــــــــــــائف 
الشــــــــــــــــــــاغرة 
والتــي لــم يــتم
توظيـــف أحـــد 
المــــــــــــوظفين 
عليها ممـا قـد 
يســـبب عجــــزًا 
فـــــــــــي قيـــــــــــام 
المركـــــــــــــــــز 
ــــأداء مهامــــه  ب
ــــد مــــن  أو يزي
عــبء األعمــال 
ـــى  والمهـــام عل
المــــــــــــوظفين 

.اآلخرين

يركـــــز هـــــذا 
المؤشـــر علـــى 
قيـــــاس مـــــدى 
ـــــــــــــــــــــــــــوافر  ت
المــــــــــــوظفين 
المـــــــــــــــؤهلين 
بالمركز بما 
ـــــــه مـــــــن  يمكن
أداء مهامـــــــــــه 
باحترافيــــــــــــة 
تـــــنعكس فـــــي 
جــــــــــــــــــــــــــــودة 
الخـــــــــــــــــدمات 
المقدمـــــــــــــــــــة 
وتـــــــــــــــــــــوفير 
الوقـــــــــــــــــــــــــــت 
والجهـــــــــــــــــــــد 

.والمال

يركـــــز هـــــذا 
المؤشــــر علــــى 
ــــاس معــــدل  قي
الــــــــــــــــــــــدوران 
الــــــــــــــــــوظيفي 
والــذي يعكــس 
مــــدى جاذبيــــة 
المركــــــــــــــــــز 
ــه مــن  للعمــل ب
ـــــــــــــــــــــف  مختل
ـــــــــــــــــــب  الجوان
الماليــــــــــــــــــــــــــة 
والبيئيـــــــــــــــــــــة 
ــــــــة  والتحفيزي
وغيرهـــــــــــــــــا، 
وكلمـــــــــــا زاد 
معدل الدوران 
الـــوظيفي فـــإن
ذلــــــــك يعنــــــــي 
ضــعف جاذبيــة 

. بيئة العمل

يركـــــز هـــــذا 
المؤشـــر علـــى 
ـــــــر  ـــــــاس أث قي
جهـــــــــود إدارة 
المركـــز فـــي 
تـــــوفير بيئـــــة
عمـــــل جاذبـــــة 
لمنسوبيه مـن
خــــالل رصــــد 
متوســـــــــــــــــــط 
الرضــــــــــــــــــــــــــا 
الـــــــــــــــــوظيفي 

.لديهم

يركـــــز هـــــذا 
المؤشـــر علـــى 
قيــــــــــــــــــــــــــــاس 
مســـــــــــــــــــــتوى 
التنظــــــــــــــــــــيم 

اإلداري 
للعمــــــــــــــــــــــــــل 
بالمركز من 
خــــالل رصــــد 
عــدد األنظمــة 
واللوائح التـي
تحكم وتـنظم
ــــــــــــــــــــــــــام  المه
واألعمـــــــــــــــــال 
الداخليــــــــــــــــــة 
والخارجيــــــــــة 

.بالمركز

يركـــــز هـــــذا 
المؤشـــر علـــى 
قيــــاس جهــــود 

إدارة 
المركـــز فـــي 
تحويل المهام 
واألعمـــــــــــــــــال 
لمنظومــــــــــــــــة 
تقنيــة تضــمن
ســهولة العمــل 
وتنظيمــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــــز  وتعزي
الشــــــــــــــــــفافية 

.والحوكمة

يركـــــز هـــــذا 
المؤشـــر علـــى 
ــــــاس عــــــدد  قي
زوار الموقـــــع 
االلكترونـــــــــي 
للمركــز بمــا 
يعكــس أهميــة 
الموقـــــــــــــــــــــــع 
االلكترونـــــــــي 
وجاذبيتــــــــــــــــه 
للمهتمــــــــــــــين 
بــــــــــــــــــــالتعليم 

.وجودته

يقــــــيس هــــــذا 
المؤشـــــــــــــــــــــر 
المتوســـــــــــــــط 
ـــــــام لعـــــــدد  الع
ســـــــــــــــــــــــــاعات 
التـــدريب لكـــل
موظـــف، بمـــا 
يعكـــس جهـــود 
المركـــــــــــــــــز 
للرقــــي بــــأداء 

. منسوبيه

يقــــــيس هــــــذا 
المؤشر نسـبة
ــــــــــــــــرادات  اإلي
الذاتيــــــــــــــــــــــــة 
للمركــــــــــــــــز 
إلجمـــــــــــــــــــالي 
إيراداتــه، بمــا 
يعكــــس قــــدرة 
المركز على 
تحقيــــــــــــــــــــــق 
االســـــــــــــتدامة 

.المالية

يقــــــيس هــــــذا 
المؤشـــــــــــــــــــــر 
مســـــــــــــــــــــتوى 
العائــــــد علــــــى 
اســـــــــــتثمارات 
المركــــــــــــز، 
بمـــــــا يعكـــــــس 
مهـــــــــارة إدارة 
االســـــتثمارات 
بــــــــــــــالمركز 
وقدرتـــه علـــى 
تعظــــــــــــــــــــــــيم 

.إيراداته

يقــــــيس هــــــذا 
المؤشــر واقــع 
الصـــــــــــــــــــــورة 
ــــة عــــن  الذهني
المركز لدى 
أصــــــــــــــــــــحاب 
المصـــــــــــــــلحة 

وذوي 
العالقـــة، بمـــا 
يعكــس جهـــود 
المركـــز فـــي 
إبـــــــــــراز دوره 

.ورسالته

نسبة 
تسكني  
 الوظائف

نسبة املوظفني  
 املؤهلني

معدل الدوران 
 الوظيفي

نسبة الرضا  
 الوظيفي

ة  نسبة حوكم
 األعمال  

نسبة أمتتة  
 العمليات

عدد زوار املوقع  
 االلكرتوني

متوسط عدد  
ساعات التدريب
 لكل موظف

نسبة اإليرادات
الذاتية إلمجالي

 اإليرادات

د  نسبة العائ
على  

 االستثمارات

مؤشر الصورة
 الذهنية  



 مسؤول املوارد البشريةنسبة تسكني الوظائف

 .ملوظفني اآلخرينأو يزيد من عبء األعمال واملهام على امه يركز هذا املؤشر على قياس عدد الوظائف الشاغرة واليت مل يتم توظيف أحد املوظفني عليها مما قد يسبب عجزًا يف قيام املركز بأداء مها

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية لاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

إمجالي عدد الوظائف/ عدد الوظائف املسكن عليها موظفني 

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

50%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة اخلدمات املساندة

93

2028

q4 q3 q2 q1

100

2023

q4 q3 q2 q1

2022

q1q2q3q4

60

2024

q4 q3 q2 q1

70

2025

q4 q3 q2 q1

80

2026

q4 q3 q2 q1

2027

q4 q3 q2 q1

90 65



 مسؤول املوارد البشرية نسبة املوظفني املؤهلني

 .رري الوقت واجلهد واملالوتويركز هذا املؤشر على قياس مدى توارر املوظفني املؤهلني باملركز مبا ميكنه من أداء مهامه باحرتارية تنعكس يف جودة اخلدمات املقدمة 

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية لاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

إمجالي عدد املوظفني/ عدد املوظفني املؤهلني

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

100%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة اخلدمات املساندة

وضع نسبة معينة وحدة يتم احتساب املؤشر من خالل تقييم املديرين ملرؤسيهم، و
لى هذه النسبة ملستوى التأهيل املطلوب وحصر كارة املوظفني احلاصلني ع

94

2028

q4 q3 q2 q1

100

2023

q4 q3 q2 q1

100

2022

q1q2q3q4

100

2024

q4 q3 q2 q1

100

2025

q4 q3 q2 q1

100

2026

q4 q3 q2 q1

100

2027

q4 q3 q2 q1

100



 املوارد البشريةمسؤول  معدل الدوران الوظيفي

 .  إن ذلك يعين ضعف جاذبية بيئة العملوغريها، وكلما زاد معدل الدوران الوظيفي رزيةيركز هذا املؤشر على قياس معدل الدوران الوظيفي والذ  يعكس مدى جاذبية املركز للعمل به من خمتلف اجلوانب املالية والبيئية والتحفي

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية لاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

100× ( متوسط عدد املوظفني / عدد املوظفني الذين تركوا العمل)

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

26%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة اخلدمات املساندة

2(/ دد املوظفني آخر الفرتةع+ عدد املوظفني أول الفرتة = )متوسط عدد املوظفني 

95

2028

q4 q3 q2 q1

3

2023

q4 q3 q2 q1

20

2022

q1q2q3q4

2024

q4 q3 q2 q1

17

2025

q4 q3 q2 q1

15

2026

q4 q3 q2 q1

10

2027

q4 q3 q2 q1

5 23



 مسؤول املوارد البشرية نسبة الرضا الوظيفي

 .يركز هذا املؤشر على قياس أثر جهود إدارة املركز يف تورري بيئة عمل جاذبة ملنسوبيه من خالل رصد متوسط الرضا الوظيفي لديهم

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية لاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

(استبيانات) متوسط نسبة رضا منسوبي املركز 

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

50%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة اخلدمات املساندة

وانب العمل باملركزيتم تنفيذ استبيان لرصد رضا املوظفني عن خمتلف ج

96

2028

q4 q3 q2 q1

85

2023

q4 q3 q2 q1

60

2022

q1q2q3q4

55

2024

q4 q3 q2 q1

65

2025

q4 q3 q2 q1

70

2026

q4 q3 q2 q1

75

2027

q4 q3 q2 q1

80



 أخصائي تطوير املعايري نسبة حوكمة األعمال 

 .داخلية واخلارجية باملركزاليركز هذا املؤشر على قياس مستوى التنظيم اإلدار  للعمل باملركز من خالل رصد عدد األنظمة واللوائح اليت حتكم وتنظم املهام واألعمال

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية لاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

إمجالي عدد اللوائح واألنظمة املستهدرة خالل الفرتة/ عدد اللوائح واألنظمة املصدرة

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

70%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة التميز الرتبو 

97

2028

q4 q3 q2 q1

100

2023

q4 q3 q2 q1

90

2022

q1q2q3q4

80

2024

q4 q3 q2 q1

95

2025

q4 q3 q2 q1

100

2026

q4 q3 q2 q1

100

2027

q4 q3 q2 q1

100



 مسؤول تقنية املعلومات نسبة أمتتة العمليات

 .كمةحلويركز هذا املؤشر على قياس جهود إدارة املركز يف حتويل املهام واألعمال ملنظومة تقنية تضمن سهولة العمل وتنظيمه وتعزيز الشفارية وا

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية لاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

إمجالي عدد املهام واألعمال/ عدد املهام واألعمال املؤمتتة رعليًا

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

70%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة اخلدمات املساندة

98

2028

q4 q3 q2 q1

100

2023

q4 q3 q2 q1

90

2022

q1q2q3q4

80

2024

q4 q3 q2 q1

95

2025

q4 q3 q2 q1

100

2026

q4 q3 q2 q1

100

2027

q4 q3 q2 q1

100



 مسؤول تقنية املعلومات عدد زوار املوقع االلكرتوني

 .يركز هذا املؤشر على قياس عدد زوار املوقع االلكرتوني للمركز مبا يعكس أهمية املوقع االلكرتوني وجاذبيته للمهتمني بالتعليم وجودته

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية لاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

*

متوسط األهمية مهم جدامهم 

العدد املستهدف/ عدد زوار املوقع االلكرتوني خالل ررتة معينة 

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

503758

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة اخلدمات املساندة

99

2028

q4 q3 q2 q1

1000,000

2023

q4 q3 q2 q1

2022

q1q2q3q4

600,000

2024

q4 q3 q2 q1

2025

q4 q3 q2 q1

2026

q4 q3 q2 q1

2027

q4 q3 q2 q1

650,000700,000750,000800,000900,000



 مسؤول املوارد البشرية متوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف

 .  يقيس هذا املؤشر املتوسط العام لعدد ساعات التدريب لكل موظف، مبا يعكس جهود املركز للرقي بأداء منسوبيه

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية لاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

املتوسط العام لساعات التدريب اليت حصل عليها كل موظف  

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

14

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة اخلدمات املساندة

100

2028

q4 q3 q2 q1

30

2023

q4 q3 q2 q1

18

2022

q1q2q3q4

16

2024

q4 q3 q2 q1

20

2025

q4 q3 q2 q1

22

2026

q4 q3 q2 q1

24

2027

q4 q3 q2 q1

26



 املسؤول املالي نسبة اإليرادات الذاتية إلمجالي اإليرادات

 .يقيس هذا املؤشر نسبة اإليرادات الذاتية للمركز إلمجالي إيراداته، مبا يعكس قدرة املركز على حتقيق االستدامة املالية

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية لاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

إمجالي اإليرادات خالل السنة/ إمجالي إيرادات املركز من غري دعم اململكة

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

15.33%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة اخلدمات املساندة

101

2028

q4 q3 q2 q1

40

2023

q4 q3 q2 q1

20

2022

q1q2q3q4

18

2024

q4 q3 q2 q1

25

2025

q4 q3 q2 q1

30

2026

q4 q3 q2 q1

32

2027

q4 q3 q2 q1

35



 املسؤول املالي نسبة العائد على االستثمارات

 .يقيس هذا املؤشر مستوى العائد على استثمارات املركز، مبا يعكس مهارة إدارة االستثمارات باملركز وقدرته على تعظيم إيراداته

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية لاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

حجم االستثمارات/ نسبة إيرادات استثمارات املركز

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

8%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة اخلدمات املساندة

102

2028

q4 q3 q2 q1

20

2023

q4 q3 q2 q1

12

2022

q1q2q3q4

10

2024

q4 q3 q2 q1

14

2025

q4 q3 q2 q1

16

2026

q4 q3 q2 q1

18

2027

q4 q3 q2 q1

20



 االتصال املؤسسيمسؤول  مؤشر الصورة الذهنية 

 .يقيس هذا املؤشر واقع الصورة الذهنية عن املركز لدى أصحاب املصلحة وذو  العالقة، مبا يعكس جهود املركز يف إبراز دوره ورسالته

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية لاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

(استبيان)التقييم العام للمركز لدى املستفيدين وذو  العالقة 

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

75%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
 إدارة الشراكات واالتصال املؤسسي

103

2028

q4 q3 q2 q1

85

2023

q4 q3 q2 q1

80

2022

q1q2q3q4

80

2024

q4 q3 q2 q1

80

2025

q4 q3 q2 q1

85

2026

q4 q3 q2 q1

85

2027

q4 q3 q2 q1

85



يركــز هــذا المؤشــر 

علـــــى قيـــــاس حجـــــم 

التفاعل على حسابات

التواصــل االجتمــاعي 

للمركــز بمــا يعكــس 

مســـتوى نشـــاط هـــذه 

ـــــة  الحســـــابات وجاذبي

.منشوراتها

يركــز هــذا المؤشــر 

ـــــود  ـــــاس جه ـــــى قي عل

المركــز فــي تطــوير 

منظومــــة شـــــراكاته 

وعالقاتـــه مـــن خـــالل 

رصــــد عــــدد الجهــــات 

التي قام فريـق العمـل

بـــالمركز بالتواصـــل 

.معها

يركــز هــذا المؤشــر 

علـــــى حصـــــر جهـــــود 

إدارة الشــراكات مــن 

حيث عدد الشراكات 

ــــــي تــــــم توقيعهــــــا  الت

.بالفعل

يركــز هــذا المؤشــر 

ــــــاس مــــــدى  ــــــى قي عل

تغطيــــــة الشــــــراكات 

ـــــــألدوار ومجـــــــاالت  ل

العمل المستهدفة بما

يضــــــــــــمن تحقيــــــــــــق 

.شمولية الشراكات

يركــز هــذا المؤشــر 

ـــــــى رصـــــــد عـــــــدد  عل

ــــــــي  المشــــــــروعات الت

تمــــــــــــــــت نتيجــــــــــــــــة 

الشـــــــــراكات، بمـــــــــا 

ــــــــــــل  يضــــــــــــمن تحوي

ـــــــــــى  الشـــــــــــراكات إل

مشـــــروعات وبـــــرامج 

.تنفيذية مثمرة

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

حجــــم اإلنفــــاق علــــى 

المشـــروعات الناتجـــة 

عن الشراكات

عدد اجلهات 
اليت مت 
 ها التواصل مع

نسبة تنوع 
 الشراكات

عدد 
 الشراكات

عدد مشاريع 
 الشراكات

حجم مشاريع 
 الشراكات

عدد املتفاعلني
على حسابات 
التواصل 
 االجتماعي

104



 الشراكات والعالقات الدوليةمسؤول  عدد املتفاعلني على حسابات التواصل االجتماعي

 .يركز هذا املؤشر على قياس حجم التفاعل على حسابات التواصل االجتماعي للمركز مبا يعكس مستوى نشاط هذه احلسابات وجاذبية منشوراتها

تعزيز التواصل وتطوير الشراكاتاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

العدد املستهدف/ جمموع املتفاعلني على حسابات التواصل االجتماعي 

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

30%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة الشراكات واالتصال املؤسسي

وتيوب، ويقصد تشمل حسابات التواصل االجتماعي كاًل من تويرت وريسبوك وي

بالتفاعل اإلعجابات والتعليقات

2028

q4 q3 q2 q1

100

2023

q4 q3 q2 q1

60

2022

q1q2q3q4

50

2024

q4 q3 q2 q1

70

2025

q4 q3 q2 q1

80

2026

q4 q3 q2 q1

90

2027

q4 q3 q2 q1

100
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 الشراكات والعالقات الدوليةمسؤول  عدد اجلهات اليت مت التواصل معها 

 .ل معهاواصيركز هذا املؤشر على قياس جهود املركز يف تطوير منظومة شراكاته وعالقاته من خالل رصد عدد اجلهات اليت قام رريق العمل باملركز بالت

تعزيز التواصل وتطوير الشراكاتاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

إمجالي العدد املستهدف خالل الفرتة/ عدد اجلهات اليت مت التواصل معها 

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

منظمة23وزارة ، 22

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة الشراكات واالتصال املؤسسي

التواصل معها يتم احتساب املؤشر من خالل حصر عدد اجلهات اليت مت

لبناء وعقد الشراكات 

2028

q4 q3 q2 q1

80

2023

q4 q3 q2 q1

55

2022

q1q2q3q4

50

2024

q4 q3 q2 q1

60

2025

q4 q3 q2 q1

65

2026

q4 q3 q2 q1

70

2027

q4 q3 q2 q1

75

106



 الشراكات والعالقات الدوليةمسؤول  عدد الشراكات

 .يركز هذا املؤشر على حصر جهود إدارة الشراكات من حيث عدد الشراكات اليت مت توقيعها بالفعل

تعزيز التواصل وتطوير الشراكاتاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

إمجالي عدد الشراكات املستهدرة خالل نفس الفرتة/ عدد الشراكات املوقعة

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

33

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة الشراكات واالتصال املؤسسي

2028

q4 q3 q2 q1

50

2023

q4 q3 q2 q1

37

2022

q1q2q3q4

35

2024

q4 q3 q2 q1

40

2025

q4 q3 q2 q1

43

2026

q4 q3 q2 q1

45

2027

q4 q3 q2 q1

47

107



 الشراكات والعالقات الدوليةمسؤول  نسبة تنوع الشراكات

 .يركز هذا املؤشر على قياس مدى تغطية الشراكات لألدوار وجماالت العمل املستهدرة مبا يضمن حتقيق مشولية الشراكات

تعزيز التواصل وتطوير الشراكاتاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

إمجالي القطاعات املستهدرة/ عدد اجملاالت املغطاة رعليًا

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

85%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة الشراكات واالتصال املؤسسي

تصنيفها  يتم احتساب املؤشر من خالل رصد عدد الشراكات املوقعة و

حسب اجملاالت اليت تغطيها 

2028

q4 q3 q2 q1

100

2023

q4 q3 q2 q1

100

2022

q1q2q3q4

100

2024

q4 q3 q2 q1

100

2025

q4 q3 q2 q1

100

2026

q4 q3 q2 q1

100

2027

q4 q3 q2 q1

100
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 الشراكات والعالقات الدوليةمسؤول  عدد مشاريع الشراكات

 .يركز هذا املؤشر على رصد عدد املشروعات اليت متت نتيجة الشراكات، مبا يضمن حتويل الشراكات إىل مشروعات وبرامج تنفيذية مثمرة

تعزيز التواصل وتطوير الشراكاتاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

عدد الشراكات/ عدد املشروعات املنفذة من خالل الشراكات

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

32

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة الشراكات واالتصال املؤسسي

2028

q4 q3 q2 q1

50

2023

q4 q3 q2 q1

37

2022

q1q2q3q4

35

2024

q4 q3 q2 q1

40

2025

q4 q3 q2 q1

43

2026

q4 q3 q2 q1

45

2027

q4 q3 q2 q1

47
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 الشراكات والعالقات الدوليةمسؤول  حجم مشاريع الشراكات

 يقيس هذا املؤشر حجم اإلنفاق على املشروعات الناجتة عن الشراكات

تعزيز التواصل وتطوير الشراكاتاملمكنات

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

حجم اإلنفاق املستهدف/ حصر حجم اإلنفاق الفعلي واملخصص على مشروعات الشراكات 

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

15.33%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة الشراكات واالتصال املؤسسي

2028

q4 q3 q2 q1

22

2023

q4 q3 q2 q1

17

2022

q1q2q3q4

16

2024

q4 q3 q2 q1

18

2025

q4 q3 q2 q1

19

2026

q4 q3 q2 q1

20

2027

q4 q3 q2 q1

21
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يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عــدد األطــر والنمــاذج 

والوثـــــائق التـــــي تـــــم 

تطويرهــــــــا لتعزيــــــــز 

ودعــــــــــم ممارســــــــــات 

الجـــودة والتميـــز فـــي 

ـــــــــــدول  ـــــــــــيم بال التعل

.األعضاء

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عــــــــــــــــــــــــــــــدد األدوات 

والمقـــاييس التـــي تـــم

تطويرهـــــــــــا لـــــــــــدعم 

وتيســــــير ممارســــــات 

الجــــــــــودة والتميــــــــــز 

بــــــــــالتعليم بالــــــــــدول 

.األعضاء

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عـــــــــــــدد المـــــــــــــدارس 

المنتســــبة مــــن أجــــل 

ـــــة المســـــتدامة  التنمي

وفقــا لجــدول أعمـــال 

.2030التعليم 

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

ا المتوسط العام لرض

المســـــــــتفيدين عـــــــــن 

األطــــــــــر والنمــــــــــاذج 

ـــــــــــي  ـــــــــــايير الت والمع

يصــــــدرها المركــــــز 

لــــــــــدعم ممارســــــــــات 

.الجودة والتميز

عدد األدوات 
واملقاييس 
 املطورة

عدد املدارس 
 املنتسبة

متوسط رضا 
ن املستفيدين ع
 األطر واملعايري

عدد األطر 
 ورةوالوثائق املط
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 أخصائي تطوير املعايري عدد األطر والوثائق املطورة

 .يقيس هذا املؤشر عدد األطر والنماذج والوثائق اليت مت تطويرها لتعزيز ودعم ممارسات اجلودة والتميز يف التعليم بالدول األعضاء

دعم ممارسات اجلودة والتميزنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

العدد املستهدف/ عدد األطر والوثائق والنماذج اليت مت تطويرها خالل ررتة معينة 

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

0

خط األساس القراءات 

املستهدرة
مؤشر جديد

مصدر 

املعلومات
إدارة التميز الرتبو 

2028

q4 q3 q2 q1

30

2023

q4 q3 q2 q1

20

2022

q1q2q3q4

-

2024

q4 q3 q2 q1

20

2025

q4 q3 q2 q1

25

2026

q4 q3 q2 q1

25

2027

q4 q3 q2 q1

30
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 أخصائي االبتكار عدد األدوات واملقاييس املطورة

 يقيس هذا املؤشر عدد األدوات واملقاييس اليت مت تطويرها لدعم وتيسري ممارسات اجلودة والتميز بالتعليم بالدول األعضاء

دعم ممارسات اجلودة والتميزنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

العدد املستهدف  / عدد األدوات واملقاييس املطورة 

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

0

خط األساس القراءات 

املستهدرة
مؤشر جديد

مصدر 

املعلومات
إدارة التميز الرتبو 

2028

q4 q3 q2 q1

20

2023

q4 q3 q2 q1

10

2022

q1q2q3q4

-

2024

q4 q3 q2 q1

12

2025

q4 q3 q2 q1

14

2026

q4 q3 q2 q1

16

2027

q4 q3 q2 q1

18
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 أخصائي االبتكار عدد املدارس املنتسبة

 .2030يقيس هذا املؤشر عدد املدارس املنتسبة من أجل التنمية املستدامة ورقًا جلدول أعمال التعليم 

دعم ممارسات اجلودة والتميزنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

العدد املستهدف/ عدد املدارس املنتسبة من أجل التنمية املستدامة

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

0

خط األساس القراءات 

املستهدرة
مؤشر جديد

مصدر 

املعلومات
إدارة التميز الرتبو 

2028

q4 q3 q2 q1

60

2023

q4 q3 q2 q1

10

2022

q1q2q3q4

-

2024

q4 q3 q2 q1

20

2025

q4 q3 q2 q1

30

2026

q4 q3 q2 q1

40

2027

q4 q3 q2 q1

50
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 أخصائي تطوير املعايري متوسط رضا املستفيدين عن األطر واملعايري

 .يقيس هذا املؤشر املتوسط العام لرضا املستفيدين عن األطر والنماذج واملعايري اليت يصدرها املركز لدعم ممارسات اجلودة والتميز

دعم ممارسات اجلودة والتميزنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

(استبيان)املتوسط العام لرضا املستفيدين عن األطر واملعايري والنماذج املطورة 

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

0

خط األساس القراءات 

املستهدرة
مؤشر جديد

مصدر 

املعلومات
إدارة التميز الرتبو 

2028

q4 q3 q2 q1

85

2023

q4 q3 q2 q1

85

2022

q1q2q3q4

-

2024

q4 q3 q2 q1

85

2025

q4 q3 q2 q1

85

2026

q4 q3 q2 q1

85

2027

q4 q3 q2 q1

85
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يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عــــــــــــدد الدراســــــــــــات 

واألبحاث التي نفذها

المركز لدعم ونشر 

ثقافـــــــــــــة الجــــــــــــــودة 

والتميــــز فــــي الــــدول 

.األعضاء

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عــــــــــــدد الدراســــــــــــات 

واألبحــــــــــــاث التــــــــــــي 

ترجمهـــــــا المركـــــــز 

ــــدعم ونشــــر ثقافــــة  ل

الجـــودة والتميـــز فـــي 

.الدول األعضاء

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عــــدد التقــــارير التــــي 

المركـــز أصـــدرها

ــــدعم ونشــــر ثقافــــة  ل

الجـــودة والتميـــز فـــي 

.الدول األعضاء

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عــــــــــــــدد النشــــــــــــــرات 

الدوريـــــــــــــــة التـــــــــــــــي 

أصــــــدرها المركــــــز 

ــــدعم ونشــــر ثقافــــة  ل

الجـــودة والتميـــز فـــي 

.الدول األعضاء

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عــــــــــدد المــــــــــؤتمرات 

والندوات والملتقيات

التي نظمها المركز 

ــــدعم ونشــــر ثقافــــة  ل

الجـــودة والتميـــز فـــي 

.الدول األعضاء

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

ا المتوسط العام لرض

المســـــــــتفيدين عـــــــــن 

.الفعاليات المنظمة

عدد 
الدراسات 
واألحباث 
 املرتمجة

عدد التقارير 
 املصدرة 

عدد 
النشرات 
 املصدرة

عدد 
الفعاليات 
 املنظمة 

متوسط رضا 
ن املستفيدين م
 الفعاليات

عدد الدراسات 
واألحباث 
 املنفذة
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 أخصائي مشاريع عدد الدراسات واألحباث املنفذة

 يقيس هذا املؤشر عدد الدراسات واألحباث اليت نفذها املركز لدعم ونشر ثقارة اجلودة والتميز يف الدول األعضاء

نشر ثقارة اجلودة والتميزنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

العدد املستهدف/ عدد الدراسات واألحباث اليت نفذها املركز خالل ررتة زمنية معينة

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

32

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة الربامج واملشاريع

2028

q4 q3 q2 q1

46

2023

q4 q3 q2 q1

36

2022

q1q2q3q4

34

2024

q4 q3 q2 q1

38

2025

q4 q3 q2 q1

40

2026

q4 q3 q2 q1

42

2027

q4 q3 q2 q1

44
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 املرتجم عدد املؤلفات والرتاجم

 يقيس هذا املؤشر عدد املؤلفات والرتاجم اليت قام بها املركز لدعم ونشر ثقارة اجلودة والتميز يف الدول األعضاء

نشر ثقارة اجلودة والتميزنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

العدد املستهدف/ عدد املؤلفات اليت ترمجها املركز خالل ررتة زمنية معينة 

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

6

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة املعررة

2028

q4 q3 q2 q1

27

2023

q4 q3 q2 q1

10

2022

q1q2q3q4

7

2024

q4 q3 q2 q1

15

2025

q4 q3 q2 q1

18

2026

q4 q3 q2 q1

22

2027

q4 q3 q2 q1

25
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 أخصائي املعررة عدد التقارير املصدرة 

 املركز لدعم ونشر ثقارة اجلودة والتميز يف الدول األعضاءيقيس هذا املؤشر عدد التقارير اليت أصدرها

نشر ثقارة اجلودة والتميزنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

العدد املستهدف/ عدد التقارير اليت أصدرها املركز خالل ررتة زمنية معينة 

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

74

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة املعررة

2028

q4 q3 q2 q1

110

2023

q4 q3 q2 q1

90

2022

q1q2q3q4

85

2024

q4 q3 q2 q1

95

2025

q4 q3 q2 q1

98

2026

q4 q3 q2 q1

100

2027

q4 q3 q2 q1

105
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 مسؤول االتصال املؤسسي عدد النشرات املصدرة

 يقيس هذا املؤشر عدد النشرات الدورية اليت أصدرها املركز لدعم ونشر ثقارة اجلودة والتميز يف الدول األعضاء

نشر ثقارة اجلودة والتميزنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

العدد املستهدف/ عدد النشرات اليت أصدرها  املركز خالل ررتة زمنية معينة

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

0

خط األساس القراءات 

املستهدرة
مؤشر جديد

مصدر 

املعلومات
إدارة الشراكات واالتصال املؤسسي

2028

q4 q3 q2 q1

14

2023

q4 q3 q2 q1

4

2022

q1q2q3q4

2

2024

q4 q3 q2 q1

6

2025

q4 q3 q2 q1

8

2026

q4 q3 q2 q1

10

2027

q4 q3 q2 q1

12
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 أخصائي املعررة عدد الفعاليات املنظمة 

 يقيس هذا املؤشر عدد املؤمترات والندوات وامللتقيات اليت نظمها املركز لدعم ونشر ثقارة اجلودة والتميز يف الدول األعضاء

نشر ثقارة اجلودة والتميزنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

العدد املستهدف/ عدد الفعاليات اليت نظمها  املركز خالل ررتة زمنية معينة

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

369

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة املعررة

2028

q4 q3 q2 q1

460

2023

q4 q3 q2 q1

410

2022

q1q2q3q4

400

2024

q4 q3 q2 q1

420

2025

q4 q3 q2 q1

430

2026

q4 q3 q2 q1

440

2027

q4 q3 q2 q1

450
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 أخصائي املعررة متوسط رضا املستفيدين من الفعاليات

 .يقيس هذا املؤشر املتوسط العام لرضا املستفيدين عن الفعاليات املنظمة

نشر ثقارة اجلودة والتميزنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

(استبيانات)قياس املتوسط العام لرضا املستفيدين من الفعاليات 

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

94.7

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة املعررة

2028

q4 q3 q2 q1

98

2023

q4 q3 q2 q1

96

2022

q1q2q3q4

96

2024

q4 q3 q2 q1

96

2025

q4 q3 q2 q1

98

2026

q4 q3 q2 q1

98

2027

q4 q3 q2 q1

98
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يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عدد المتنافسين على

جــــــــــائزة المركــــــــــز 

المقدمة، بمـا يعكـس 

قـوة جـوائز المركــز 

وتأثيرهـــــــــــــا بـــــــــــــين 

ي المعنيين بالجودة ف

.الدول األعضاء

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

قيمـــــــــــــة الجـــــــــــــائزة 

المقدمة، بمـا يعكـس 

قـــــوة هـــــذه الجـــــائزة 

وجهــود المركــز فــي 

تعزيــز المنافســة فــي

جودة التعليم بالـدول

.األعضاء

يقــيس هــذا المركــز 

الصــــــــدى اإلعالمــــــــي 

لجــــــائزة المركــــــز، 

ــــأثير  بمــــا يعكــــس الت

ر اإلقليمي لها في نشـ

ثقافــــــــــــــة الجــــــــــــــودة 

ـــــــــــــــــــــــــــــز روح  وتعزي

المنافســـــــــة بالـــــــــدول 

.األعضاء

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عدد المستفيدين من

بــــــــــرامج التــــــــــدريب 

والتأهيـــــــــــــل التـــــــــــــي 

يقـــــــــدمها للقيـــــــــادات 

التعليميـــــــة بالـــــــدول 

األعضــاء، بمــا يــدعم 

اتخــــــــــــــاذ القــــــــــــــرار 

التعليمــــــــــــي بهــــــــــــذه 

.الدول

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

ن تقيــــيم المســــتفيدي

مـــن بـــرامج التـــدريب 

والتاهيـــــــــــــل التـــــــــــــي 

يقــــــــدمها المركــــــــز 

ومدى رضاهم عنها، 

ـــة  ـــوفر التغذي كمـــا ي

الراجعــــــة للمركــــــز 

لتعزيـــــــــز وتطـــــــــوير 

.خدماته التأهيلية

ة قيمة اجلائز
 املقدمة

عدد التغطيات
اإلعالمية 
 جلائزة املركز

عدد 
املستفيدين 
من برامج 
 التأهيل

تقييم 
املستفيدين 
لربامج 
 التأهيل

عدد 
املتنارسني 
 على اجلائزة
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 أخصائي االبتكار عدد املتنارسني على اجلائزة 

 .عنيني باجلودة يف الدول األعضاءامليقيس هذا املؤشر نسبة املتنارسني على جائزة املركز املقدمة إلمجالي منسوبي الدول األعضاء، مبا يعكس قوة جائزة املركز وتأثريها بني

دعم وحتفيز القدرات البشريةنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

نسبة املتنارسني على جائزة املركز إلمجالي منسوبي الدول األعضاء

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

0%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة التميز الرتبو 

2028

q4 q3 q2 q1

15

2023

q4 q3 q2 q1

-

2022

q1q2q3q4

-

2024

q4 q3 q2 q1

5

2025

q4 q3 q2 q1

7

2026

q4 q3 q2 q1

9

2027

q4 q3 q2 q1

12
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 اخصائي االبتكار قيمة اجلائزة املقدمة

 .يقيس هذا املؤشر قيمة اجلائزة املقدمة، مبا يعكس قوة هذه اجلائزة وجهود املركز يف تعزيز املنارسة يف جودة التعليم بالدول األعضاء

دعم وحتفيز القدرات البشريةنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

القيمة املستهدرة/ قيمة اجلائزة املقدمة 

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

0

خط األساس القراءات 

املستهدرة
مؤشر جديد

مصدر 

املعلومات
إدارة التميز الرتبو 

2028

q4 q3 q2 q1

-

2023

q4 q3 q2 q1

-

2022

q1q2q3q4

-

2024

q4 q3 q2 q1

100,000

2025

q4 q3 q2 q1

-

2026

q4 q3 q2 q1

2027

q4 q3 q2 q1

-
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 مسؤول االتصال املؤسسي عدد التغطيات اإلعالمية جلائزة املركز

 .اءعضيقيس هذا املركز الصدى اإلعالمي جلائزة املركز، مبا يعكس التأثري اإلقليمي هلا يف نشر ثقارة اجلودة وتعزيز روح املنارسة بالدول األ

دعم وحتفيز القدرات البشريةنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

العدد املستهدف/ عدد التغطيات اإلعالمية جلائزة املركز 

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

0

خط األساس القراءات 

املستهدرة
مؤشر جديد

مصدر 

املعلومات
إدارة الشراكات واالتصال املؤسسي

2028

q4 q3 q2 q1

90

2023

q4 q3 q2 q1

-

2022

q1q2q3q4

-

2024

q4 q3 q2 q1

10

2025

q4 q3 q2 q1

20

2026

q4 q3 q2 q1

50

2027

q4 q3 q2 q1

70
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 أخصائي بناء القدرات عدد املستفيدين من برامج التأهيل

 .تعليمي بهذه الدولاليقيس هذا املؤشر عدد املستفيدين من برامج التدريب والتأهيل اليت يقدمها للقيادات التعليمية بالدول األعضاء، مبا يدعم اختاذ القرار

دعم وحتفيز القدرات البشريةنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

العدد املستهدف/ عدد املستفيدين من برامج التأهيل والتدريب 

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

منظمة23دولة و11

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
 مدير إدارة بناء القدرات واالستشارات

2028

q4 q3 q2 q1

900

2023

q4 q3 q2 q1

200

2022

q1q2q3q4

100

2024

q4 q3 q2 q1

300

2025

q4 q3 q2 q1

500

2026

q4 q3 q2 q1

600

2027

q4 q3 q2 q1

700
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 أخصائي بناء القدرات تقييم املستفيدين لربامج التأهيل

 .تعزيز وتطوير خدماته التأهيليةز ليقيس هذا املؤشر تقييم املستفيدين من برامج التدريب والتاهيل اليت يقدمها املركز ومدى رضاهم عنها، مبا يورر التغذية الراجعة للمرك

دعم وحتفيز القدرات البشريةنتائج األعمال

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

قياس مستوى رضا املستفيدين من برامج التاهيل والتدريب

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

94.7

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
 مدير إدارة بناء القدرات واالستشارات

2028

q4 q3 q2 q1

98

2023

q4 q3 q2 q1

96

2022

q1q2q3q4

95

2024

q4 q3 q2 q1

96

2025

q4 q3 q2 q1

97

2026

q4 q3 q2 q1

97

2027

q4 q3 q2 q1

98
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يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عدد اللقاءات الدورية 

التي نظمها المركـز 

بــين متخــذي القـــرار 

التعليمـــــــــي بالـــــــــدول 

ـــــــــــدف  األعضـــــــــــاء به

تقريب وجهات النظر 

وتبـــــــــــــــــــــــــــــادل اآلراء 

.والتجارب

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عدد االستشارات التي

قــــــــــدمها المركــــــــــز 

لمتخـــــــــذي القـــــــــرار 

التعليمـــــــــي بالـــــــــدول 

األعضــــــــــاء، ســــــــــواء 

بمقابـــل مـــالي أو دون 

.مقابل مالي

عدد 
االستشارات 
 املقدمة 

عدد اللقاءات
الدورية 
 املنظمة

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

عدد المشروعات التي 

ســـاهم المركـــز فــــي 

زم توفير التمويل الال

لهــــــــا لــــــــدعم جــــــــودة 

التعلـــــــــــيم بالــــــــــــدول 

.األعضاء

عدد 
املشروعات 
ح  املنفذة مبن

 ومتويل دولي

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

ن تقيـــــيم المســـــتفيدي

مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــدمات 

االستشــــــــارات التــــــــي 

.يقدمها المركز

تقييم 
املستفيدين 
خلدمات 
 االستشارات

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

ـــــــــــــرادات  حجـــــــــــــم إي

المركــز مــن تقــديم 

خـــدمات االستشـــارات 

للــدول األعضــاء، بمــا 

يدعم القدرات المالية

للمركــز واســتدامته 

.المالية

حجم إيرادات 
االستشارات 
 املقدمة

يقـــيس هـــذا المؤشـــر 

حجــــــــــــــــم الــــــــــــــــدعم 

والتمويل الذي سـاهم 

المركــز فــي تــوفيره 

للمشـــروعات النوعيـــة 

بالـــــــدول األعضـــــــاء، 

وخاصـة دول األزمــات 

بالتعــاون مــع الجهــات 

.التمويلية المتنوعة

ل حجم التموي
امج املقدم للرب
 النوعية
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 مسؤول االتصال املؤسسي عدد اللقاءات الدورية املنظمة

 .راء والتجارباآليقيس هذا املؤشر عدد اللقاءات الدورية اليت نظمها املركز بني متخذ  القرار التعليمي بالدول األعضاء بهدف تقريب وجهات النظر وتبادل

اإلقليمي للمركزتعزيز التأثرياألثر

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

العدد املستهدف/ عدد اللقاءات الدورية املنظمة 

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

43

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة الشراكات واالتصال املؤسسي

2028

q4 q3 q2 q1

110

2023

q4 q3 q2 q1

60

2022

q1q2q3q4

50

2024

q4 q3 q2 q1

70

2025

q4 q3 q2 q1

80

2026

q4 q3 q2 q1

90

2027

q4 q3 q2 q1

100
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 مسؤول الشراكات والعالقات الدولية عدد املشروعات املنفذة مبنح ومتويل خارجي

 .يقيس هذا املؤشر عدد املشروعات اليت ساهم املركز يف تورري التمويل الالزم هلا لدعم جودة التعليم بالدول األعضاء

اإلقليمي للمركزتعزيز التأثرياألثر

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

العدد املستهدف/ عدد املشروعات اليت ساهم املركز يف متويلها للدول األعضاء 

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

15

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة الشراكات واالتصال املؤسسي

2028

q4 q3 q2 q1

35

2023

q4 q3 q2 q1

20

2022

q1q2q3q4

20

2024

q4 q3 q2 q1

25

2025

q4 q3 q2 q1

25

2026

q4 q3 q2 q1

30

2027

q4 q3 q2 q1

30
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 أخصائي االستشارات عدد االستشارات املقدمة 

 .يقيس هذا املؤشر عدد االستشارات اليت قدمها املركز ملتخذ  القرار التعليمي بالدول األعضاء، سواء مبقابل مالي أو دون مقابل مالي

اإلقليمي للمركزتعزيز التأثرياألثر

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

العدد املستهدف/ عدد  االستشارات اليت قدمها املركز مبقابل وبدون مقابل مالي 

سنو عدد

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

5

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة بناء القدرات واالستشارات

2028

q4 q3 q2 q1

12

2023

q4 q3 q2 q1

7

2022

q1q2q3q4

6

2024

q4 q3 q2 q1

8

2025

q4 q3 q2 q1

9

2026

q4 q3 q2 q1

10

2027

q4 q3 q2 q1

11
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 أخصائي االستشارات تقييم املستفيدين خلدمات االستشارات

 .يقيس هذا املؤشر تقييم املستفيدين من خدمات االستشارات اليت يقدمها املركز

اإلقليمي للمركزتعزيز التأثرياألثر

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

(استبيان)قياس مستوى رضا املستفيدين عن خدمات االستشارات اليت يقدمها املركز 

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

94.7

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة بناء القدرات واالستشارات

2028

q4 q3 q2 q1

99

2023

q4 q3 q2 q1

96

2022

q1q2q3q4

95

2024

q4 q3 q2 q1

96

2025

q4 q3 q2 q1

97

2026

q4 q3 q2 q1

97

2027

q4 q3 q2 q1

98
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 املسؤول املالي حجم إيرادات االستشارات املقدمة

 .يقيس هذا املؤشر حجم إيرادات املركز من تقديم خدمات االستشارات للدول األعضاء، مبا يدعم القدرات املالية للمركز واستدامته املالية

اإلقليمي للمركزتعزيز التأثرياألثر

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم جدامهم 

*

القيمة املستهدرة/ حجم إيرادات خدمات االستشارات 

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

40.5%

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة اخلدمات املساندة

2028

q4 q3 q2 q1

47

2023

q4 q3 q2 q1

42

2022

q1q2q3q4

41

2024

q4 q3 q2 q1

43

2025

q4 q3 q2 q1

44

2026

q4 q3 q2 q1

45

2027

q4 q3 q2 q1

46
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 املسؤول املالي ل األعضاءحجم التمويل املقدم للربامج النوعية املستدامة للدو

 .هات التمويلية املتنوعةاجليقيس هذا املؤشر حجم الدعم والتمويل الذ  ساهم املركز يف تورريه للمشروعات النوعية بالدول األعضاء، وخاصة دول األزمات بالتعاون مع

اإلقليمي للمركزتعزيز التأثرياألثر

اسم ورمز املؤشر

اهلدف االسرتاتيجي

 املرتبط به

مالك املؤشر 

أهمية املؤشر 

لتحقيق اهلدف

البعد االسرتاتيجي

وصف املؤشر

MI-1

متوسط األهمية مهم

*

جدامهم 

القيمة املستهدرة/ قيمة الدعم املقدم من اجلهات التمويلية 

سنو نسبة مئوية

/املعادلة 

آلية القياس

وحدة 

القياس
مالحظات

دورية 

القياس

15.33

خط األساس القراءات 

املستهدرة
م2021تراكمي حتى عام 

مصدر 

املعلومات
إدارة اخلدمات املساندة

2028

q4 q3 q2 q1

19

2023

q4 q3 q2 q1

17

2022

q1q2q3q4

16

2024

q4 q3 q2 q1

17

2025

q4 q3 q2 q1

18

2026

q4 q3 q2 q1

18

2027

q4 q3 q2 q1

19
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تعتبـــر المبـــادرات بمـــا تشـــمله مـــن بـــرامج ومشـــروعات تنفيذيـــة هـــي الترجمـــة العمليـــة 

لألهدافوفًقاًاللتوجهات والمالمح االستراتيجية المعتمدة، وقد تم تطوير مبادرات الخطة 

االستراتيجية حيث تم تحديد مجموعة من المبادرات لكل هدف، وتشتمل كل مبـادرة علـى 

.حزمة من البرامج والمشروعات

عناصـر رئيسـة بمـا يسـهم فـي ( 8)مشـروع، تتضـمن / تم تطوير بطاقة خاصة بكـل برنـامج 

.مشروع وتكوين صورة متكاملة عنه/ فهم أبعاد كل برنامج 



األثرنتائج األعمالاملمكنات

قدرات بشرية

قدرات تقنية

قدرات مالية

قدرات تنظيمية

والقدرات تطوير البنية 
للمركزاملؤسسية

اهلدف األول

 التواصل

 الشراكات النوعية

تطوير  تعزيز التواصل و

الشراكات

اهلدف الثاني

 األطر واملعايري

التقييمات اإلقليمية

 
ميزدعم ممارسات اجلودة والت

اهلدف  الثالث

 التقارير الدورية

رالبحث والرتمجة والنش

الفعاليات

 
يزنشر ثقارة اجلودة والتم

اهلدف  الرابع

التدريب والتأهيل

التشجيع والتحفيز

 

شريةدعم وحتفيز القدرات الب

اهلدف  اخلامس

 التنسيق والتعاون

 االستشارات الفنية

 
زاإلقليمي للمركتعزيز التاثري

اهلدف  السادس

نشردعمبناء تأثريحتفيزشراكة

 استشراف املستقبل

 مرصد نتائج األعمال
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قدرات بشرية

قدرات تقنية

قدرات مالية

قدرات تنظيمية

والقدرات تطوير البنية 
للمركزاملؤسسية

اهلدف األول

بناء

 :اهلدف األول

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية ل

 ضوء معايري اجلودة  طراف يفمبادرة خاصة بتطوير أنظمة العمل اإلدارية والتنظيمية باملركز لتعزيز جاذبية بيئة العمل به وتنظيم املهام واألعمال بني كارة األ

.والتميز احلديثة مبا يضمن حتقيق الكفاءة والفعالية

.دامته املاليةله استمبادرة خاصة بررع مستوى القدرات املالية للمركز، مبا يضمن تعزيز قدراته على تقديم األنشطة والربامج واملشروعات املقرتحة وحيقق

هم خلطة عمل املركز  وبي املركز وتعزز دعممبادرة خاصة بررع كفاءة وقدرات املوارد البشرية باملركز وتاهيلهم ورق خطة تدريبية تعاجل االحتياجات الفعلية ملنس

.يف املرحلة القادمة

نشطة املوجهة  واألمبادرة لررع مستوى القدرات التقنية باملركز سواء ما يتعلق منها باألنشطة الداخلية واملهام واألعمال اليومية أو ما يتعلق باخلدمات

.للمستفيدين

لقـدرات البشـرية، والتقنيـة،    يعنى هذا اهلدف بتطوير البنية األساسية والتنظيمية للمركـز والـيت تغطـي تطـوير ا    

.كمة التنظيميةواملالية، التنظيمية مبا ميكن املركز من القيام بدوره ويعزز األداء املؤسسي واحلو
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قدرات بشرية

قدرات تقنية

قدرات مالية

قدرات تنظيمية

والقدرات تطوير البنية 
للمركزاملؤسسية

اهلدف األول

بناء

 :اهلدف األول

لمركزتطوير البنية والقدرات املؤسسية ل

مشروع القيم والثقارة  املؤسسيةحتديث معايري األداء املؤسسيمشروع«  حتديث اللوائح التنظيمية»مشروع 

مشروع وقف التعليم« ركزتسويق إصدارات امل»برنامج «  اخلدمات املدروعة»برنامج « ركزالدعم احلكومي للم"برنامج 

« تطوير  املوقع االلكرتوني للمركز»مشروع «  تطوير القدرات االلكرتونية للمركز»مشروع 

تطوير  »مشروع 

«اجلدارات الوظيفية
ت تطوير قدرا»برنامج

«الكفاءات البشرية

الرراه »برنامج 

« االجتماعي
ختصني شبكة امل»مشروع 

«واخلرباء املتعاونني
ائربرنامج الباحث الز

ييم  منظومة التقمشروع 

والتحفيز
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 التواصل

 الشراكات النوعية

وتطويرتعزيز التواصل 

الشراكات

اهلدف الثاني

شراكة

 :اهلدف الثاني

تعزيز التواصل وتطوير الشراكات

.مبادرة خاصة بتطوير حزمة من الشراكات مع رئات متنوعة من الشركاء النوعيني مبا ميثل إضارة حقيقية للمركز وأنشطته

.ف ذو  العالقةارة األطرامبادرة خاصة بتطوير منظومة الرتويج والتواصل باملركز لتعزيز صورته الذهنية يف األوساط التعليمية وتيسري بناء الشراكات مع ك

يمية والدولية مع اجلهات ذات يركز هذا اهلدف على تطوير منظومة التواصل وبناء وتعزيز الشراكات احمللية واإلقل

لرتويـج ألنشـطته باإلضـارة    العالقة، ويكتسـب هـذا اهلـدف أهميتـه مـن واقـع ضـعف املركـز يف التغطيـة اإلعالميـة وا          

 .وليُالطبيعة الدور اإلقليمي للمركز وتعدد اجلهات ذات العالقة بنشاطه حمليًا وإقليمًا ود
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 التواصل

 الشراكات النوعية

وتطويرتعزيز التواصل 

الشراكات

اهلدف الثاني

شراكة

 :اهلدف الثاني

تعزيز التواصل وتطوير الشراكات

برنامج الشراكات 

التنفيذية

 برنامج الشراكات

الفنية

برنامج الشراكات 

البحثية

برنامج الشراكات 

التمويلية

برنامج الشراكات 

اإلعالمية

اخلطة اإلعالمية والتسويقية
برنامج الزيارات واالجتماعات 

التنسيقية الدورية

 مشروع سفري التميز للمركز

بالدول األعضاء

منظومة لرصد االحتياج وقياس

املستفيدينرضا
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 األطر واملعايري

التقييمات اإلقليمية

ميزدعم ممارسات اجلودة والت

اهلدف  الثالث

دعم

 :اهلدف الثالث

دعم ممارسات اجلودة والتميز

مبا تشمله من أنظمة إدارية دول األعضاء لتحقيق اجلودة والتميز يف األنشطة التعليمية بالالالزمة والسياسات واملعايري واملقاييسطر األمبادرة خاصة بتطوير 

ومعلمني ومناهج وخمرجات تعليمية

.لتقييم الدول األعضاء واجلهات التعليمية التابعة هلا ريما يتعلق باجلودة التعليمية لديهامبادرة عملية لتنفيذ برامج 

خـالل  ميـز يف التعلـيم وذلـك مـن     ممارسات الدول األعضاء  ريما يتعلق بتعزيـز اجلـودة والت  يركز هذا اهلدف على دعم 

يالمس بشـكل مباشـر   ن كونه، يكتسب هذا اهلدف أهمية خاصة متطوير األطر واملعايري وتنفيذ التقييمات اإلقليمية

ميـة ومعلمـني ومنـاهج وخمرجـات     مبا تشمله من بيئة تعليممارسات دعم اجلودة لدى اجلهات املعنية بالدول األعضاء

 .نتعليمية مبا يسهم يف دعم إدارة املعررة وترسيخ ثقارة االبتكار ورعاية املبتكري
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األطر واملعايري

التقييمات اإلقليمية

ميزدعم ممارسات اجلودة والت

اهلدف  الثالث

دعم

 :اهلدف الثالث

دعم ممارسات اجلودة والتميز

مشروع أطر دعم اختاذ القراراألنظمة التعليميةجودة معايري مشروع التعليمومتيز العربي جلودة نموذجالمشروع 

2030لتعليم مشروع شبكة املدارس املنتسبة من أجل التنمية املستدامة ورقًا جلدول أعمال ااجلودة التعليميةبرنامج منظومة أدوات ومقاييس تقييم
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 التقارير الدورية

رالبحث والرتمجة والنش

الفعاليات

نشر ثقارة اجلودة

والتميز

اهلدف  الرابع

نشر

 :اهلدف الرابع

نشر ثقارة اجلودة والتميز

مبادرة خاصة بإصدار تقارير دورية متخصصة يف جودة التعليم بالدول األعضاء حبيث تعكس مقارنات إقليمية ودولية

بلي مبادرة خاصة بنشر وترمجة املؤلفات العلمية وتنفيذ والبحوث والدراسات اخلاصة جبودة التعليم مبا يعزز التطوير واالستشراف املستق

مبادرة خاصة بتنظيم رعاليات مشرتكة مثل املؤمترات والندوات وامللتقيات مع املعنيني بالتعليم حمليًا وإقليميًا ودوليًا

اء مـن خـالل حزمـة مـن الـربامج      يركز هذا اهلدف على نشر ثقارة اجلودة والتميـز يف اجملـال التعليمـي بالـدول األعضـ     

 .املتنوعة حبيث تغطي كارة مسارات اجلودة يف اجملال التعليمي
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عربيةالتقرير الدور  جلودة التعليم بالدول ال
 تقرير واقع ومستقبل حتقيق اهلدف 

الرابع للتنمية املستدامة
 برنامج النشر العلمي إلصدارات املركز

برنامج البحوث والدراساتالرتمجةالتأليف وبرنامجنشرة جودة التعليم
ودة نظم دعم ج)دراسات حالة برنامج 

التعليم يف مواجهة األزمات

لتعليماملؤمتر الدولي جلودة ا
ستشراف  امللتقى العاملي السنو  ال

خصصةبرنامح ورش العمل املتبرنامح الندوات العلميةاأليام العامليةبرنامج مستقبل جودة التعليم  

 التقارير الدورية

رالبحث والرتمجة والنش

الفعاليات

نشر ثقارة اجلودة

والتميز

اهلدف  الرابع

نشر

 :اهلدف الرابع

نشر ثقارة اجلودة والتميز
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التدريب والتأهيل

التشجيع والتحفيز

شريةدعم وحتفيز القدرات الب

اهلدف  اخلامس

حتفيز

 :اهلدف اخلامس

دعم وحتفيز القدرات البشرية

دول األعضاءبالللقائمني على املنظومة التعليميةالربامج واملشروعات التدريبية والتأهيلية مبادرة خاصة بتنفيذ حزمة من 

مبادرة خاصة بتشجيع املمارسات املتميزة يف جودة التعليم وحتفيز ذو  املبادرات النوعية

بالـدول األعضـاء مـن خـالل     دعـم وحتفيـز القيـادات التعليميـة واإلداريـة يف القطـاع التعليمـي       يركز هذا اهلدف علـى 

ملمارسـات  جهـود املتميـزة   يـز لل مسار  التدريب والتاهيل للقائمني على املنظومة التعليميـة، وكـذلك التشـجيع والتحف   

 .اجلودة والتميز يف التعليم
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التدريب والتأهيل

التشجيع والتحفيز

شريةدعم وحتفيز القدرات الب

اهلدف  اخلامس

حتفيز

 :اهلدف اخلامس

دعم وحتفيز القدرات البشرية

برنامج تدريب القيادات التعليميةاملنصة اإللكرتونية لبناء القدرات يف جودة ومتيز التعليم

مشروع جائزة أرضل مبادرة نوعية
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زاإلقليمي للمركتعزيز التاثري

اهلدف  السادس

تأثري

:اهلدف السادس

اإلقليمي للمركزتعزيز التاثري

ون بـني الـدول األعضـاء وتقـديم     تعزيز التاثري اإلقليمي للمركز من خالل تعزيز التنسيق والتعـا خيتص هذا اهلدف ب

 .اث استشراف املستقبل، مع تقديم أحبالختاذ القرار يف اجملال التعليميالدعم واالستشارات الفنية الالزمة 

 التنسيق والتعاون

 االستشارات الفنية

ت واإلمكانات املتاحة  ملتميزة واستثمار الطاقامبادرة خاصة بتعزيز وررع مستوى التنسيق والتعاون بني الدول األعضاء حبيث يتم نشر وتعميم املبادرات والنماذج ا

.بالدول األعضاء

ملتخصصة ورق احلاجة الفعلية للدولمن خالل خدمات االستشارات الفنية ادول األعضاءملتخذ  القرار بالمبادرة لتعزيز جهود املركز يف تقديم الدعم الفين 

 استشراف املستقبل

 مرصد نتائج األعمال

كون غاية الرتبية ستجد ومتغري جيب أن يمبادرة خاصة بعرض أبرز التقارير املعنية والدراسات املتخصصة التنبؤية واالستشرارية بغرض التحسب واالستعداد لكل م

.  يف حاضرها ومستقبلها

.ري جذر  ملحوظواليت أحدثت تطور وتغيمرصد لتحليل البيانات وربط النتائج لدعم اختاذ القرار،  وعرض األرقام اإلحصائية بطرق نوعية ورق أرضل املمارسات
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زاإلقليمي للمركتعزيز التاثري

اهلدف  السادس

تأثري

:اهلدف السادس

اإلقليمي للمركزتعزيز التاثري

مشروع حاضنات األعمال املشرتكةمتويل املشروعات النوعية برنامج اللقاءات الدورية برنامج

االستشارات املتخصصةبرنامج 

 التنسيق والتعاون

 االستشارات الفنية

 استشراف املستقبل

 مرصد نتائج األعمال

برنامج دراسات استشراف مستقبل جودة ومتيز التعليم

مصفورة التنبؤ اإلسقاطي

150
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المسـتهدفات الماليـة المتوقعـة، وتشـكل بمجملهـا مشـروعالخطة المالية تعكس 

، وتشـــــتمل علـــــى تقـــــدير لحجـــــم اإليـــــرادات الموازنـــــة التقديريـــــة لالســـــتراتيجية

والمصروفات المتوقعة على مدى سنوات الخطة، حيث تم توضـيح األسـس التـي تـم

االعتماد عليها في تقدير هذه اإليرادات والمصروفات وكذلك أبـرز التغيـرات التـي

/ المكســـب للخطـــة التشـــغيلية وصـــواًل لتقـــدير صـــافي ا مـــن المتوقـــع حـــدوثها وفًقـــ

ة، وذلــك بنــاًء علــى فــي نهايــة مــدة الخطــة االســتراتيجيللمركــز المتوقــع الخســارة

.تقديرات خبراء المركز لتكاليف مشروعات الخطة المقترحة

تكاليف  

املبادرات

 املصروراتاإليرادات

قائمة 
/املكسب 
 اخلسارة

اخلطة املالية



 اية اخلطة االسرتاتيجيةالوزن النسيب لتكاليف الربامج واملشروعات حسب األهداف االسرتاتيجية بنه

 تطور تكاليف مبادرات اخلطة االسرتاتيجية

153

من المتوقع أن تصل تكاليف برامج ومشروعات الخطـة االسـتراتيجية فـي العـام األول إلـى •

.مليون ريال في نهاية سنوات الخطة( 3.8)مليون ريال ثم تنخفض إلى ( 6.6)نحو 

تتركــز تكــاليف بــرامج ومشــروعات الخطــة االســتراتيجية فــي البــرامج الخاصــة بالهــدف •

مليـون ريـال بنهايـة سـنوات الخطـة، ( 12)، وبقيمـة نحـو %(36)الرابع بنسـبة تصـل إلـى 

ألـف ( 875)وبقيمـة تبلـغ %( 3)في حين جـاءت بـرامج الهـدف الثـاني كأقـل نسـبة بنحـو 

.  ريال بنهاية سنوات الخطة

 السرتاتيجيةتكاليف الربامج واملشروعات حسب األهداف االسرتاتيجية بنهاية اخلطة ا

6,664,048 
7,064,048 

4,314,048 
3,974,048 3,884,048 3,934,048 3,834,048 
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 ألولتطور تكاليف برامج ومشروعات اهلدف ا

تتركز كافة برامج ومشروعات الهدف األول في دعم البنية المؤسسية للمركز وقدراته •

.الداخلية

.مليون ريال سنويًا( 1.1)من المتوقع أن تبلغ تكلفة برامج ومشروعات الهدف األول نحو •

 م 2028 م 2027 م 2026 م 2025 م 2024 م 2023 م 2022 مسمى الربنامج

 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 30,000 «  تطوير اجلدارات الوظيفية»مشروع 

 100,000 100,000 150,000 140,000 130,000 120,000 110,000 «  تطوير قدرات الكفاءات البشرية»برنامج 

------- «  الرراه االجتماعي»برنامج 

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 «  شبكة املختصني واخلرباء املتعاونني»مشروع 

 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 برنامج الباحث الزائر

 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 مشروع منظومة التقييم والتحفيز

 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 «  تطوير القدرات االلكرتونية للمركز»مشروع 

 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 «  تطوير  املوقع االلكرتوني للمركز»مشروع 

------- «  الدعم احلكومي للمركز»برنامج 

------- «  اخلدمات املدروعة»برنامج 

 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 «  تسويق إصدارات املركز»برنامج 

------- مشروع وقف التعليم

------- « حتديث اللوائح التنظيمية»مشروع 

- 100,000- 100,000- 100,000- « حتديث معايري إدارة املشاريع»مشروع 

------- مشروع القيم والثقارة  املؤسسية

 1,020,000 1,120,000 1,070,000 1,160,000 1,050,000 1,150,000 1,050,000اإلمجالي

1,050,000 

1,150,000 

1,050,000 
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1,120,000 

1,020,000 
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 تطور تكاليف برامج ومشروعات اهلدف الثاني

تتركز كافة بـرامج ومشـروعات الهـدف الثـاني فـي دعـم وتعزيـز التواصـل وتطـوير •

.شراكات المركز

ألـف ريـال ( 125)من المتوقع أن تبلغ تكلفة برامج ومشـروعات الهـدف الثـاني نحـو •

.سنويًا

 م 2028 م 2027 م 2026 م 2025 م 2024 م 2023 م 2022 مسمى الربنامج

 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 اخلطة اإلعالمية والتسويقية

------- برنامج الزيارات واالجتماعات التنسيقية الدورية

 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 مشروع سفري التميز للمركز بالدول األعضاء

------- منظومة لرصد االحتياج وقياس  رضا املستفيدين

------- برنامج الشراكات التنفيذية

------- برنامج الشراكات الفنية  

------- برنامج الشراكات البحثية

------- برنامج الشراكات التمويلية

------- برنامج الشراكات اإلعالمية

 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000اإلمجالي

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 

 -
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 40,000
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تطور تكاليف برامج ومشروعات اهلدف الثالث

156

تتركز مشروعات وبرامج الهدف الثالث في دعم ممارسـات الجـودة وتطـوير األطـر •

.والمعايير الالزمة

من المتوقع أن تتركز تكاليف برامج ومشروعات الهدف الثالث في العامين األولين•

.للخطة نظرًا لتطوير مشروع النموذج العربي لجودة وتميز التعليم

مليون ريال للعـامين األولـين ( 3)تبلغ تكلفة برامج ومشروعات الهدف الثالث نحو •

ألــف ( 200)ألـف ريــال ثــم تـنخفض إلــى ( 450)ثـم تــنخفض فــي العـام الثالــث إلــى 

.ريال سنويًا

 م 2028 م 2027 م 2026 م 2025 م 2024 م 2023 م 2022 مسمى الربنامج

----- 2,700,000 2,700,000 مشروع النموذج العربي جلودة ومتيز التعليم

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 مشروع معايري جودة األنظمة التعليمية

 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 مشروع أطر دعم اختاذ القرار

------- برنامج منظومة أدوات ومقاييس تقييم اجلودة التعليمية

 50,000 50,000 50,000 50,000 300,000300,000- 2030عمال التعليم مشروع شبكة املدارس املنتسبة من أجل التنمية املستدامة ورقًا جلدول أ

 200,000 200,000 200,000 200,000 450,000 3,150,000 2,850,000اإلمجالي

2,850,000 
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200,000 200,000 200,000 200,000 
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تطور تكاليف برامج ومشروعات اهلدف الرابع

157

تتركز مشروعات وبرامج الهدف الرابع في نشر ثقافة الجودة والتميز في التعليم من•

.خالل تنفيذ الدراسات واألبحاث وإصدار التقارير وعقد وتنظيم الفعاليات

مليون ريال بنهايـة ( 1.7)من المتوقع أن تبلغ تكاليف برامج ومشروعات الهدف الرابع •

.م2028عام 

 م 2028 م 2027 م 2026 م 2025 م 2024 م 2023 م 2022 مسمى الربنامج

 150,000 300,000 300,000 300,000 التقرير الدور  جلودة التعليم بالدول العربية

 133,333 400,000 400,000 تقرير واقع ومستقبل حتقيق اهلدف الرابع للتنمية املستدامة

 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 برنامج النشر العلمي إلصدارات املركز

 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 نشرة جودة التعليم

 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 برنامج التأليف و الرتمجة

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000- برنامج البحوث والدراسات

 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000(تدعم جودة نظم  التعليم يف مواجهة األزما)دراسات حالة برنامج

 250,000 املؤمتر الدولي جلودة التعليم

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 امللتقى العاملي السنو  الستشراف مستقبل جودة التعليم 

 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 برنامج األيام العاملية

 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 برنامح الندوات العلمية

 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 برنامح ورش العمل املتخصصة

 1,719,048 1,719,048 1,719,048 1,719,048 1,719,048 1,719,048 1,219,048اإلمجالي

1,719,048 1,719,048 1,719,048 1,719,048 1,719,048 1,719,048 1,719,048 
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تطور تكاليف برامج ومشروعات اهلدف اخلامس

158

تتركـــز كافـــة بـــرامج ومشـــروعات الهـــدف الخـــامس فـــي بـــرامج ومشـــروعات التـــدريب •

.والتأهيل وتشجيع وتحفيز الممارسات المتميزة

ألـف ريــال ( 700)مـن المتوقـع أن تبلـغ تكلفـة بـرامج ومشـروعات الهـدف الخـامس نحـو •

.ألف ريال سنويًا( 520)لألعوام الثالث األول، ثم تنخفض إلى 

 م 2028 م 2027 م 2026 م 2025 م 2024 م 2023 م 2022 مسمى الربنامج

 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 700,000 املنصة اإللكرتونية لبناء القدرات يف جودة ومتيز التعليم

 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 برنامج تدريب القيادات التعليمية

 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 مشروع جائزة أرضل مبادرة نوعية

 520,000 520,000 520,000 520,000 720,000 670,000 670,000اإلمجالي
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تطور تكاليف برامج ومشروعات اهلدف السادس

159

تتركز كافة برامج ومشروعات الهدف السادس في تعزيز التاثير اإلقليمي للمركز •

.ودعم التنسيق والتعاون بين الدول األعضاء

ألـف ريـال ( 250)من المتوقع أن تبلغ تكلفة برامج ومشروعات الهدف السـادس نحـو •

.سنويًا

 م 2028 م 2027 م 2026 م 2025 م 2024 م 2023 م 2022 مسمى الربنامج

------- برنامج  اللقاءات الدورية 

------- برنامج متويل املشروعات النوعية  

------- مشروع حاضنات األعمال املشرتكة

------- برنامج االستشارات املتخصصة

 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 برنامج دراسات استشراف مستقبل جودة ومتيز التعليم

 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 مصفورة التنبؤ اإلسقاطي

 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000اإلمجالي

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000
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:تشمل مصادر اإليرادات الرئيسة للمركز أربعة مصادر، هي•
اإلعانـــة التأسيســـية، وهـــي الـــدعم الحكـــومي الـــذي تقدمـــه حكومـــة المملكـــة العربيـــة 1.

.مليون ريال سنويًا( 10)السعودية للمركز، بقيمة ثابتة 
مليـون ريــال للعـام األول وتزيــد ســنويًا ( 2)إيـرادات العقــود، وقـد تــم تقـديرها بقيمــة 2.

%(.10)بنسبة 
ألـف ( 300)ايرادات استثمارية، وهي عائد استثمارات المركز، وقد تـم تقـديره بــ 3.

%(.10)ريال للعام األول ويزيد سنويًا بنسبة 
دعم مشروعات الخطة، وهو مصدر جديد تـم افتراضـه لتغطيـة مشـروعات الخطـة، 4.

( 1.5)ريـال سـنويًا لألعـوام الخمسـة األولـى ثـم يزيـد إلـى ( مليون)حيث تم تقديره بـ 
.مليون ريال للعامين اآلخيرين

مليون ريال للعام األول وتزيد ( 14.5)من المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات المركز إلى •
.مليون ريال بنهاية الخطة( 16)سنويًا لتصل إلى 

 م 2028 م 2027 م 2026 م 2025 م 2024 م 2023 م 2022 البيان 

 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 اإلعانة التأسيسية 

 3,543,122 3,221,020 2,928,200 2,662,000 2,420,000 2,200,000 2,000,000 إيرادات العقود  

 531,468 483,153 439,230 399,300 363,000 330,000 300,000 ايرادات استثمارية

 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 دعم مشروعات اخلطة

 15,574,590 15,204,173 14,367,430 14,061,300 13,783,000 13,530,000 13,300,000 امجالي االيرادات واملكاسب

13,300,000 
13,530,000 

13,783,000 
14,061,300 

14,367,430 

15,204,173 

15,574,590 

 12,000,000

 12,500,000

 13,000,000

 13,500,000

 14,000,000

 14,500,000

 15,000,000

 15,500,000

 16,000,000

م 2022 م 2023 م 2024 م 2025 م 2026 م 2027 م 2028
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:تتضمن مصاريف المركز ثالث فئات رئيسة تشمل•
مصــــاريف األنشــــطة، وهــــي المصــــاريف الخاصــــة ببــــرامج وخــــدمات المركــــز 1.

الموجهة للمستفيدين، وقد تم تقـديرها وفـق البـرامج والمشـروعات المقترحـة 
( 3.8)مليــون ريــال للعـام األول، لتــنخفض فــي نهايـة الخطــة إلــى ( 6.6)بنحـو 

.مليون ريال
مليـون ريـال بنـاًء علـى ( 6)المصاريف العمومية واإلداريـة، وقـد تـم تقـديرها بــ2.

%(.5)المصروفات الفعلية للمركز في السنوات الماضية، وتزيد سنويًا بنسبة 
م بزيـادة قـدرها 2020االستهالكات، وقد تم تقديرها وفـق اسـتهالكات عـام 3.

(5.)%
مليــون ريـال فــي العــام األول، ثــم ( 13.1)مـن المتوقــع أن تصــل مصـاريف المركــز إلــى •

.مليون ريال بنهاية الخطة( 12.5)تنخفض إلى 

 م 2028 م 2027 م 2026 م 2025 م 2024 م 2023 م 2022 البيان 

 3,834,048 3,934,048 3,884,048 3,974,048 4,314,048 7,064,048 6,664,048 مصاريف االنشطة    

 8,040,574 7,657,689 7,293,038 6,945,750 6,615,000 6,300,000 6,000,000 املصاريف العمومية واالدارية  

 587,293 559,326 532,692 507,326 483,167 460,159 438,247 االستهالكات  

 12,461,914 12,151,063 11,709,777 11,427,123 11,412,215 13,824,207 13,102,295 امجالي املصاريف

13,102,295 
13,824,207 

11,412,215 11,427,123 11,709,777 12,151,063 12,461,914 

 -
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( 200)من المتوقع أن يبدأ المركز تحقيق المكاسب فـي العـام األول بقيمـة تقتـرب مـن •

ألف ريـال، ليعـود المركـز ( 300)ألف ريال ثم يحقق خسائر في العام الثاني بما يقارب 

مليون ريـال، وتزيـد تـدريجيًا لتصـل ( 2.4)لتحقيق مكاسب في العام الثالث بقيمة تقارب 

 197,705.مليون ريال( 3.1)بنهاية الخطة إلى نحو 

(294,207)

2,370,785 
2,634,177 2,657,653 

3,053,110 3,112,676 

 (500,000)

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

 3,500,000

م 2022 م 2023 م 2024 م 2025 م 2026 م 2027 م 2028

 م 2028 م 2027 م 2026 م 2025 م 2024 م 2023 م 2022 البيان 

 15,574,590 15,204,173 14,367,430 14,061,300 13,783,000 13,530,000 13,300,000 امجالي االيرادات واملكاسب

 13,824,207 12,461,914 12,151,063 11,709,777 11,427,123 11,412,215 13,824,207 امجالي املصاريف

 3,112,676 3,053,110 2,657,653 2,634,177 2,370,785(294,207) 197,705 اخلسائر/ تطور صايف املكاسب 
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